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دهمين سال نشر فصلنامه دو زبانه اتاق ايران و انگليس که به تاييد 
بازرگاني  هاي  اتاق  ادواري  نشريه  ترين  منظم  و  تيراژترين  پر  همگان 
مشترک کشور است، در حالي آغاز مي شود که با نهايت تاسف فضاي 
حاکم بر روابط سياسي اقتصادي دو کشور ايران و بريتانيا به جرات، 

دست کم در ده سال اخير تارترين دوران خود را پشت سر مي گذارد.
رشد  شاهد  گذشته  با  قياس  در  گذشت  که  سالي  در  اينکه  وجود  با 
نسبي به مراتب بيشتر مبادالت بازرگاني دو کشور بوديم و بنا به آمار و 
ارقام منتشره از سوي  گمرک بريتانيا صرف نظر ازواردات غير مستقيم 
و به بيان روشن تر رشد واردات غير مستقيم کشور از بريتانيا که بخش 
عمده آن از طريق امارات متحده عربي وارد شده است و رقمي بالغ بر 
حدود يک ميليارد دالر عنوان مي شود نسبت به سال پيش از آن پانزده 

درصد بوده است.

هيات  دو  انگليس  و  ايران  اتاق  گذشت،  که  سالي  در  اين  بر  افزون 
از نمايشگاه هاي برگذار در  بازديد  بازرگاني -  سرمايه گذاري براي 
لندن، بازديد از مراکز اقتصادي بريتانيا ، ديدار و گفتگو با بازرگانان و 
صاحبان سرمايه بريتانيايي عضو اتاق بازرگاني انگليس و ايران در لندن 
و ...به لندن گسيل داشت و در نظر است در سال جاري نيز صرف نظر 
از برگذاري چند سمينار در تهران و لندن هيات هاي بازرگاني بيشتري 
اتاق  از  بازرگاني  پذيراي دو هيات  نمايد و دست کم  اعزام  بريتانيا  به 

بازرگاني انگليس و ايران باشد.

پايان سخن اينکه در شرايط کنوني وظيفه اصلي و تاريخي اتاق هاي 
مشترک دو کشور که در انجام آن نبايد از هيچ کوششي فروگذار بود 
کشور  دو  مابين  في  روابط  بر  حاکم  تار  و  تيره  جو  تلطيف  به  کمک 

است.

دکتر امير هوشنگ اميني

در آغاز دور جديد
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براسللا س اعللام اداره کل آمار و 
فناوري و اطاعات و ارتباطات گمرک 

جمهوري اسللامي ايران ، بازرگاني 
خارجي کشللوردر دو ماهه اول سال 

هاي88-1387، به شرح آمار مقدماتي 
و مقا يسه اي  زير بوده است:

بازرگاني خارجي ايران

دو ماهه اول سال هاي 1388 - 1387

) (
88-1387

تیفعال

سال1388سالاولماههدو اول ماهه تغ1387دو 88سالراتییدرصد
سال به 87نسبت

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
ونیلیم
وروی

ونیلیم
دالر

ونیلیم
وروی

ونیلیم
دالر

دالروروی

-78/9- 47/761749/233014/353085/687610/250092/391277/1078/6واردات
-58/717203/529609/697689/508961/507155/788792/4043/456/11صادرات

*88-1387
ارز سالنرخ اول ماهه سال1388دو اول ماهه تغ1387دو سالییدرصد سال88رات به 87نسبت
- 131871424442/7وروی

9893910269/8دالر
دروریهر*  سالدوو در33/1معادل1388ماهه و سالدودالر برابریبرپا(دالر57/1معادل1387ماهه ريه به ارز )الینرخ

1388

واردات کاال تن(وزنینوع وارداتارزش)هزار کل از سهم
دالریلیمورویونیلیم ارزشوزنون

-----نیبنز
گاز 2/2135/5900/7997/213/1نفت

کاالهایسا 38/695953/523609/689703/9787/98ر
واردات کل 58/717203/529609/6976100100جمع
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از کل صللادرات غير نفتي کشللور 
در دو ماهلله اول سللال 1388 حدود 
6/92 ميليللون يللورو )معللادل 9/20 
ميليون دالر( از محل تجارت چمداني 

صادر گرديده اسللت. ترکيب کاالهاي 
صادراتي به تفکيللک ميعانات گازي، 
محصوالت پتروشيمي و ساير کاالها 
شللامل کاالهاي صنعتي، کشاورزي، 

معدني، فرش و صنايع دسللتي بشرح 
زير مي باشد.

ب - صادرات:

الف - وارد ات:
بيشللترين ارزش و سللهم واردات 
کبيشترين ارزش و سهم واردات طي 
دو ماهه اول سللال 1388، مربوط به 
»شللمش از آهن و فوالد« با 339/10 
ميليون دالر و سللهم ارزشي 4/86 و 
سللهم وزن 10/62 است. »ساير گندم 
سخت« با 4/05 درصد سهم ارزشي 
و 16/66 درصد سهم وزني و »برنج 
نيمه سفيد شده« با 2/72 درصد سهم 
ارزشللي و 3/17 درصد سللهم وزني 

رتبلله هللاي دوم و سللوم را به خود 
اختصاص داده اند.

 در دو ماهه 
اول سال 1388 از کشورهاي

 1( »امارات متحده عربي« با 22/64 
درصد سللهم وزني و 22/46 درصد 

سهم ارزشي،
 2( »آلمان« با 6/34 درصد سللهم 
وزني و 10/02 درصد سهم ارزشي، 
3( »چيللن« با 4/58 درصد سللهم 

وزني و 8/58 درصد سهم ارزشي،
 4( »جمهوري کره« با 3/57 درصد 
سللهم وزنللي و 6/24 درصد سللهم 

ارزشي و
 5( »سللوئيس« بللا 14/92 درصد 
سهم وزني 5/99 درصد سهم ارزشي 
انجام گرفته اسللت. متوسط قيمت هر 
تللن کاالي وارداتللي 738/37 يللورو 

)برابر 972/60 دالر( مي باشد.

) (
88-1387

صادرات کاال ینوع

سال1388ساللاوماههدو اول ماهه تغ1387دو راتییدرصد
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ونیلیم
دالر

دالروروی

گازیم -12/55-32/47-57/125489/41704/55795/139020/7933/124181/9يعانات
-08/291495/85417/112613/178583/77212/120924/6363/1086/6یمیپتروشمحصوالت
کاالهایسا 23/1329/26- 82/344865/105793/184677/370007/93449/146281/6ر

) (
88-1387

تیفعال

سال1388سالاولماههدو اول ماهه تغ1387دو 88سالراتییدرصد
سال به 87نسبت

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
ونیلیم
وروی

ونیلیم
دالر

ونیلیم
وروی

ونیلیم
دالر

دالروروی

-78/9- 47/761749/233014/353085/687610/250092/391277/1078/6واردات
-58/717203/529609/697689/508961/507155/788792/4043/456/11صادرات

*88-1387
ارز سالنرخ اول ماهه سال1388دو اول ماهه تغ1387دو سالییدرصد سال88رات به 87نسبت
- 131871424442/7وروی

9893910269/8دالر
دروریهر*  سالدوو در33/1معادل1388ماهه و سالدودالر برابریبرپا(دالر57/1معادل1387ماهه ريه به ارز )الینرخ

1388

واردات کاال تن(وزنینوع وارداتارزش)هزار کل از سهم
دالریلیمورویونیلیم ارزشوزنون

-----نیبنز
گاز 2/2135/5900/7997/213/1نفت

کاالهایسا 38/695953/523609/689703/9787/98ر
واردات کل 58/717203/529609/6976100100جمع
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همانگونلله که در جللداول مربوط 
ماحظلله مللي فرمائيد صللادرات با 
افزايش 10/77 درصللدي در وزن و 
کاهش 6/78 درصدي در ارزش يورو 
)معللادل کاهللش 9/78 درصدي در 

ارزش دالري( مواجه بوده است.
عمده صادرات کشللور در دو ماهه 

سال 1388 به کشورهاي
 1(«چين« بللا 1787/58 هزارتن و 
ارزش 363/82 ميليون يورو )479/69 
ميليون دالر( يا 28/09 درصد سللهم 
وزني و 18/64 درصد سهم ارزشي، 

2( »عللراق« بللا 1076/38 هزار تن 
و 337/72 ميليللون يللورو )446/75 
ميليون دالر( يا 16/92 درصد سللهم 
وزني و 17/36 درصد سهم ارزشي، 
3(«امارات متحده عربي« با 779/89 
هللزار تللن و 213/23 ميليللون يورو 
 12/26 يللا  دالر(  ميليللون   281/49(
درصد سللهم وزني و 10/96 درصد 

سهم ارزشي،
 4(«هند« بللا 396/24 هللزار تن و 
 164/81( يللورو  ميليللون   124/83
ميليللون دالر( يا 6/23 درصد سللهم 

وزني و 6/40 درصد سهم ارزشي و 
5(«هلند« بللا 292/62 هللزار تن و 
83/74 ميليون يورو )110/01 ميليون 
دالر( يللا 4/60 درصد سللهم وزني و 
ارزشي صورت  4/28 درصد سللهم 

گرفته است.
متوسط قيمت هز تن کاالي صادراتي 
300/58 يورو )معادل 404/39 دالر( 
بوده که نسللبت به مدت مشابه سال 
گذشته، داراي کاهش 3/39 درصدي 
در ارزش يورو )معادل کاهش 16/96 
درصدي در ارزش دالري( مي باشد.

) (
88-1387

صادرات کاال ینوع

سال1388ساللاوماههدو اول ماهه تغ1387دو راتییدرصد
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-08/291495/85417/112613/178583/77212/120924/6363/1086/6یمیپتروشمحصوالت
کاالهایسا 23/1329/26- 82/344865/105793/184677/370007/93449/146281/6ر
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کاالهایسا 23/1329/26- 82/344865/105793/184677/370007/93449/146281/6ر
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د استانهايي از خط مقد م
برگرفته از مجله د ايرکتور  
نوشته: جين سيمز

وقتي براي رهائللي از رکودکنوني 
در پي چاره جوئي هستيم، سراغ چه 
کساني را بگيريم بهتر از مبارزاني که 
در گذشته موفق شدند در سختي هاي 
مشللابه سازمانهاي خود را به ساحل 
نجات رهنمون شللوند. هنللوز تعداد 
درخللور توجهللي از ايللن مبللارزان 

وجود دارند ، هرچند بيشللتر آن ها يا 
بازنشسللته اند، يا نيمه فعال و يا در 
پست هاي غير اجرائي و مشاوره اي 
فعاليت مي کنند اما همگي داستانهاي 
فوق العاده اي از مبارزات پيشين خود 
دارند و آماده انللد تجربه هاي مثبت 
خودرا از خط مقدم بحران هاي قبلي 

در اختيللار بگذارند. امللا آنها همه در 
يک نکتلله اتفاق نظر دارند  و آن اينکه 
رکود حاضر بللا کليه رکودهاي پيش 
از اين تفاوت اساسي دارد و هيچگونه 
ضمانتي وجود ندارد که راه کارهاي 
آزمون شللده و موفق گذشته بتوانند 
در مقابله با تهاجم نيروهائي که بدون 

درحالي كه شركتها با دشواريهاي ركود جهاني دست و پنجه نرم مي كنند، بازماندگان كساد ي اقتصاد ي دوران گذشته 

تجربه هاي حياتي خود را بازگو مي كنند اما اطمينان ند ارند  كه راه كارهاي گذشته امروز هم بهمان اند ازه كارساز باشد.



سابقه قبلي به شرکتها واردآمده تاثير 
چنداني داشته باشند.

بقول آقللاي »لويل برايللن« يکي از 
مديللران دفتر مکنللزي در نيويورک: 
»ماهيت اين رکود چنان بغرنج اسللت 
که هنوز اسمي براي آن پيدا نکرده ايم. 
فقط مي دانيم شوکي اقتصادي است 
با ابعاد بسلليار گسللترده که به همه 
چيز بطللور همزمان حمله ور شللده 
است  بدون اين که نيرو يا قدرتي قابل 
مشللاهده بتواند ما را از اين مخمصه 
نجات دهللد. به مردم مي گوئيم  خود 
را بللراي رکللودي چند سللاله آماده 
نمايند و تصور بهبوداوضاع در آينده 
نزديک را از سللر بدر کنند. هنوز نمي 
دانيم شاخصه هاي اين رکود چيست 
ولللي مي دانيم که احتمللااًل طوالني و 

رمق گيرخواهد بود.«

»لرد جميز« که با نام »ديويد جيمز« 
معللروف تر اسللت و شللهرت دکتر 
شرکتها را دارد پيش بيني مي کند که 
رکود حاضر  بايد مخرب باشللد. وي 
مي گويد : اين هشتمين رکودي است 
که من در حرفه 55 ساله خود تجربه 
کرده ام و هرگز شبيه آن را نديده ام.

از  يکللي  »جيمللز«  آقللاي  بنظللر 
بزرگترين تفاوتهللاي رکود کنوني با 
نمونه هاي پيشللين آن اين اسللت که 
در ايللن رکللود با نکها در اثرشللوک 
وارده فلللج شللده اند. وي اضافه مي 
کند مللادام که بانکها  برنامه هاي وام 
دهي خود را مجددًا آغازنکنند چشللم 
اندازي از بهبود اوضللاع قابل رويت 
نخواهد بود. از طرفي هيچ نشللانه يي 
وجود ندارد کلله بانکها و يا دولت ها 
چاره يللي براي عبللور از اين تنگنا در 
اختيار داشللته باشللند. عاوه بر آن 
بانکها به ذهنيتي خطرناک رسيده اند، 
ضمن اين که احساس انزوا مي کنند، 
کل نظام حمايت متقابل و شکل گيري 
گروههاي سرمايه گذار از کار افتاده 
و دستوراتي را که دولت براي اجرا به 
آن ها اباغ مي کند جدي نمي گيرند. در 
چنين شرايطي »جيمز« اخطار مي کند: 
پيشنهاد اينکه شللرکتها مي توانند از 
طريق هزينه کردن بر مشللکات خود 
فائللق آيند خطرناک و غيرمسللئوالنه 
اسللت. »هرکللس فکر مي کنللد که از 
طريللق وام بانکي مي تواند فعاليتهاي 
خود را گسللترش دهد متوجه خواهد 
شللد که اصًا منبع اعتبللاري وجود 
ندارد. فرصت مناسبي براي پيشگيري 
از رقيب وجود ندارد.« »در هر بخشي 
که فعاليت مي کنيد و هراندازه شرکت 
شما بزرگ باشد تنها راه نجات سعي 

در ادامه حيات است.«
آقاي »جان مولتن« موسس و مدير 
يکي از شللرکتهاي سللرمايه گذاري 
خصوصي بنللام »الکمي« ضمن تائيد 
نظر فوق اضافه مي کند که مديران در 
حال حاضر دو گزينه پيش رو دارند، 

يکي اين که هزينه هاي سللرمايه اي را 
کاهش دهند، تعداد کارکنان را کاهش 
ريسللکي  هيچگونه  پذيللراي  دهنللد، 
نباشللند، هيللچ حرکت جديللدي آغاز 
نکنند، جلوي حيللف و ميل را بگيرند 
و يللا اين که ورشکسللتگي را انتخاب 
کنند. آنچه مورد نياز اسللت اين است 
کلله تصميم گيري هاي سللطح باالي 
شللرکت تغيير يابد و شللاخصه هاي 
ميزان عملکرد شرکت را از مولفه هاي 
فللروش و حاشلليه به مولفلله نقدي 
تبديل کنند. بسياري از حربه ها چون 
با تاخيللر پرداخت کللردن و يا طلب  
طلبللکاران را به تعويق انداختن گرچه 
براي  اجتماعي  ناپسللند  هنجارهللاي 
شکرت محسوب مي شود ولي وقتي 
شللما 7 نفريد و در قايللق نجات فقط 
5 صندلللي وجود دارد چلله مي توان 

کرد؟«
از  ديگللر  يکللي  اگان«  »سللرجان 
اقتصادي  مشللکات  هللاي  بازمانده 
چون شللکل اتومبيل جگ وار در دهه 
1980 ميللادي و يللا در دهلله 1990 
ميللادي که اکنون رئيس هيات مديره 
شرکت »سللون ترنت« مي باشد نقطه 
نظللر سللخت گيرانه مشللابهي دارد: 
»بللراي هملله شللرکتها اال بزرگترين 
آن ها نقدينگي مهمتر از سللودآوري 
مي باشللد.« او اضافلله مي کنللد که:

سياسللت امللن در پي کاهللش هزينه 
ها بودن اسللت نه گسترش و فروش 
چللون بازگشللت کاهللش هزينلله ها 
ملموس تر اسللت. در شللرکت جگوار 
مجبللور شللديم بهللره وري توليد را 
تللا 70 الي 80 درصللد افزايش دهيم 
تا بتوانيللم سياسللت نقدينگي رئيس 
هيات مديره »سللر مايکل ادواردز« را 
جوابگو باشلليم. در اين کار با اخراج 
چهل درصد از نيللروي کار، افزايش 
فللروش از طريق بهبود کيفيت و بهره 
وري بلله هدف خللود دسللت يافتيم. 
اين الگوي بقاسللت. بيشللتر شرکتها 
قادر نيسللتند با هزينه کردن بيشللتر 
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بر مشللکات خللود فائق آينللد. ولي 
همانطور که آقاي »جان مامفورد« که 
سابقه اي 40 ساله در مديريت داشته 
و اکنون مدير چند شرکت است واقف 
اسللت براي مديراني که بيش از يک و 
نيم دهه برنامه هاي گسترش شرکت 
را رهبري کرده اند از اکنون مشللکل 
است به الگوي ادامه حيات تغيير جهت 

دهند. او مللي گويد »من 
بزرگ و  در شللرگتهاي 
کوچک کار کرده ام و در 
بيشللتر آن ها خودبيني، 
کوته فکللري، عدم عاقه 
يا حساسيت به آنچه در 
خارج از شرکت مي گذرد 
باور کرد ني اسللت.« در 
اين مواقللع »نيروي قابل 
عملکرد  از  اي  ماحظلله 
ايجاد  زمينلله  در  غلللط 
رابطلله بللا عوامل خارج 
از شللرکت جهللت پيش 
احتمالي  مسللائل  بينللي 
بچشللم مي خللورد. در 
آينده  بزرگ  شرکت هاي 
شللما به عنوان يک فرد 
با روابط داخلي شللرکت 
که رفتار روزمره شللما 
را هدايللت مللي کند گره 
»انديشه  اسللت.  خورده 

گروهي« به ميللزان قابل ماحظه اي 
حاکم است و اگر شللما با آن همسو 
نباشلليد از گردونلله خارجيللد. بدين 
ترتيب خود را در شللرايطي محصور 
مي يابيد که سعي مي کنيد واقعيت ها 
را به طرف آنچه بنظر شللما صحيح 
اسللت سللوق دهيد. »اين شللرح« جز 
از چگونگللي درگير شللدن شللرکتها 
با شللرايط فعلي و خود نشانه اي از 
توانائي آن هللا در خروج از مخمصه 
اسللت. البته براي آن دسته از مديران 
کلله ماهيت مشللکل را درک کرده اند 
امکان کمک رسللاني از داخل و خارج 

از شرکت موجود مي باشد.«

آقاي »مام فورد« عضو سللازماني 
اسللت به نام انجمللن متخصصين که 
حدود 800 عضو بازنشسللته يا نيمه 
بازنشسللته دارد که همگي از مديران 
اجرائللي سللطح بللاال بوده انللد و به 
ادعللاي آقاي »جللان گلزنيگر« رئيس 
انجمن همگللي عاقمند، آمللاده و در 
دسللترس براي ارائه کمک به اجراي 

سياسللتهاي رکودي در شللرکتها و 
بهبود  از  بعللد  همچنين سياسللتهاي 
مي باشللند.« در حالي که شرکت هاي 
درگيللر بللا بحللران درحللال مبارزه 
بللا غفلللت و فراموشللي حاصللل از 
اشتباهات قبلي خود که مجر به زياده 
روي در اسللتخدام پرسنل و درنتيجه 
فوج بازنشسللتگي هاي زود رس که 
همگي شللاخصه هاي بحرانهاي قبلي 
بودند، مي باشللند شللعار جنگ براي 
مدير هنرمند »يک شللبه جاي خود را 

به »نبرد براي تجربه« داد.
با توجه به تجربه هاي »مام فورد« 
بزرگتريللن سللد ايجاد تغييللرات در 

شللرکتها مديران هسللتند که در دهه 
چهارم عمر خود مي باشللند چه اين 
گروه اسللير نيازهاي خانواده، آينده 
حرفلله و نگراني هاي با زنشسللتگي 
مي باشللند. درحالي که جللوان ها و 
پيرمردها شللجاعت بيشللتري دارند. 
در بيشللتر مواقع تبادل نظر با اين دو 
گللروه نتيجه و راه حللل هاي بهتري 

بدسللت مي دهد. »تام فللورد« اصرار 
دارد که رکللود مي تواند خود صحنه 
بسيار مناسللبي براي ايجاد تغييرات 
مثبت در شرکت باشد. انديشه تداوم 
بقاء حاصل نگللرش غلط به موضوع 

است.
شللرکت ها بايد دريابيد که چگونه 
دنيللا درحللال تغيير اسللت و چگونه 
از ايللن فرصت براي شکسللت رقيب 
استفاده نمايند. در رکود نيز مي توان 
به امتباز رقابتي دسللت يافت. مسلمًا 
در پايللان ماجللرا برندگانللي وجود 
خواهند داشللت که الزامًا شللرکتهاي 

بزرگ نمي باشند.
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آقاي »براين« ضمن موافقت با نکته 
فوق ابراز مي دارد که بيشتر شرکتها 
در اثر درگيري با مسللائل اجتماعي، 
سياسللتها و خصومت هاي شخصي، 
قللدرت طلبي مدتها تحت فشللار بوده 
اند. اکنون ديگللر فرصتي براي چنين 
مواردي باقي نمانده اگر کسي سخت 

کوش نيست اخراجش کنيد.«

وي اضافلله مللي کنللد کلله رکود 
ايللن فرصت را بدسللت مللي دهد که 
چربي هاي اضافه را آب کنيم خود را 
متناسب و عضات را پرورش دهيم و 
اينکار مستلزم ايجاد نقدينگي شرکت، 
نللوآوري  از منابع،  بهتللر  اسللتفاده 
و ايجللاد حاشلليه مقاومللت اسللت. 
نمي توانيللد به تقليد از شللرکتها در 
رکودهاي قبلي صرفًا از طريق جمع و 
جور کردن و صرفه جوئي مشکل را 
پشت سر بگذاريد. يا بايد ريسک پذير 
باشلليد و يا با سياب شسته شويد.« 
»براين« توصيه مي کند که شرکت ها 
انديشلله خللود را گسللترش دهند تا 

حوزه وسلليعي از امکانات را درنظر 
بگيرند بنحوي که بتوانند با اسللتفاده 
از سناريوهاي متعدد براي بکارگيري 
تاکتيک ها و اسللتراتژي هاي مختلف 
بمللوازات تغيير شللرايط يا بصورت 
تهاجمي و يا دفاعي عمل کنند. حاصل 
نهائي چنين آمادگي حتي مي تواند تا 
حد ادغام »مثبت« با شرکتي ديگر در 
بازاري که گرايش به ثبات دارد پيش 

برود.
راه هاي مختلف پيشنهاد شده براي 
مقابله با رکود خود شاهدي است بر 
نامطمئن بودن چاره جوئي هاي عنوان 
شللده. بنظر مي رسد بهرين راه چاره 
راهبرد حرکت در مسللير اعتدال بين 
دو قطب صرف ادامه بقاء از يک طرف 
و ايجاد زيربنائي براي رشللد آتي از 
طرف ديگر که توسللط آقاي »انتوني 
نويسللنده کتاب »مديريت در  هومر« 
دوران پر مخاطره« پيشللنهاد شللده 
اسللت، باشللد. وي اضافه مللي نمايد 
»مهارت مورد نياز در اين کارزار اين 
است که ضمن برخورداري از اعتبار 
و ايجاد بنائي براي رشد آتي از تونل 
رکود به شکل بازمانده اي سالم گذر 
کنيم نه وامانده اي معلول.« براي گذر 
سالم از اين ورطه بايد »مشاورتهاي 
خردمندانه« را بدور ريخته و برخاف 
احساس دروني خود عمل کنيد براي 
مثال مي توانيد حجم فعاليت شللرکت 
خللود را کوچللک کنيللد، درآمد خود 
را تقليللل داده و هزينلله هاي خود را 
کمتر کنيد تا بتوانيد شللرکت خود را 
بهتر اداره کنيد. چنين سياستي ممکن 
اسللت شللامل محدود کللردن منطقه 
عملياتللي يا کاهللش حجللم توليدات 
باشللد. حتي مي توانيد بللراي مثال به 
بعضي از مشتري هاي خود که سود 
قابللل ماحظه اي از قبل آنها تحصيل 
نمي کنيد بگوئيد که عاقه اي به ادامه 
معامللله با آن ها نداريللد. نکته اصلي 
مهم تاکيد بر کيفيت عمليات شللرکت 
در مقابل افزايش کميت است. بعضي 

اوقات براي اينکلله بتوانيد قوي تر به 
صحنه برگرديد عقب نشيني سياستي 

عاقانه ا ست.«
تصميمگيللر يهللاي کوچللک ممکن 
است عاقانه تر از يک تصميم بزرگ 
باشللد. او اشللاره مي کند که اقتصاد 
دانهاي ا رشد نيز در پيش بيني آنچه 
زير بيني آنها مي گذشللت شکسللت 
خوردند.«شللرکت هللا در واقللع در 
سرزميني ناشللناخته حرکت مي کنند 
بنابراين بايد با  قدمهاي کوتاه حرکت 
کرد و زمين زير پاي خود را آزمايش 
کرد. تنها چيزي که مي دانيم اين  است 
که بازگشت به محل آشناي پيشين  با 
وجود جذاب بودن غير ممکن اسللت 
زيرا  آن محل آشنامحو شده است و 

ديگر وجود ندارد.

»براي گذر سللالم از اين ورطه بايد 
»مشللاورتهاي خردمندانلله« را بدور 
ريخته و برخاف احساس دروني خود 
عمللل کنيد براي مثال مي توانيد حجم 
فعاليت شللرکت خود را کوچک کنيد، 
درآمد خود را تقليل داده و هزينه هاي 
خود را کمتر کنيد تا بتوانيد شللرکت 

خود را بهتر اداره کنيد.

بعضللي اوقات براي اينکلله بتوانيد 
قوي تللر به صحنلله برگرديللد عقب 

نشيني سياستي عاقانه ا ست.«

تنها چيزي که مي دانيم اين  اسللت 
که بازگشت به محل آشناي پيشين  با 
وجود جذاب بودن غير ممکن اسللت 
زيرا  آن محل آشللنامحو شللده است 
و ديگر وجود نللدارد بايد با  قدمهاي 
کوتللاه حرکت کللرد و زمين زير پاي 
خللود را آزمايش کرد. تنها چيزي که 
مي دانيم اين  اسللت که بازگشللت به 
محل آشللناي پيشين  با وجود جذاب 
بودن غير ممکن اسللت زيرا  آن محل 
آشللنامحو شده اسللت و ديگر وجود 

ندارد.
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نگاهي به وضعيت اقتصاد ي انگليس در آغاز سال مالي جديد

ديويد کامرون رهبر حزب محافظه کار 
بريتانيا از سياسللت هاي اقتصادي دولت 
براي مقابله با بحللران و رکود اقتصادي 
حاکم بر اين کشور انتقاد کرد و گفت: راه 
حل برون رفت از بحران افزايش استقراض 

و باالبردن هزينه ها و مخارج نيست. 
آليستر دارلينگ وزيردارايي انگليس در 
جلسه مجلس عوام قرار است محورهاي 
عمده بودجه را بويللژه در زمينه مبارزه 
بللا رکود اقتصادي، نظام مالياتي و ميزان 
اسللتقراض دولت اعام کند و پس از آن 
نمايندگان پارلمان به مدت حدود يک هفته 
به بررسي اليحه بودجه خواهند پرداخت. 
کارشناسان معتقدند که بودجه امسال 
انگليس با توجه به بحران عميق اقتصادي 
حاکم بر اين کشللور مهمترين بودجه در 
سال هاي اخير خواهد بود، چرا که مردم 
و بويژه بنگاههللاي اقتصادي انگليس در 
انتظار راهکارهاي عملي دولت براي برون 
رفت از بحران هسللتند که معموال اصول 
عمده آن در قانون بودجه ساالنه ارائه مي 

شود. 
از سوي ديگر با توجه به اينکه انتخابات 
پارلماني انگليس بايد تا تابستان سال آينده 
برگزار شود، اين بودجه مي تواند آخرين 
راهکارهاي دولت کارگري اين کشللور را 
براي سر و سامان دادن به اقتصاد بحران 

زده به افکار عمومي عرضه کند. 
بر اساس نظرسللنجي هاي انجام شده 
در حال حاضللر محبوبيت حزب مخالف 
محافظلله کار حدود 9 درصد بيشللتر از 

حزب حاکم کارگر است. 
جورج اوزبللورن وزيللر دارايي دولت 
سللايه حللزب محافظلله کار در مصاحبه 
بللا تلويزيون اسللکاي نيوز گفللت: دولت 
گوردون براون اقتصللاد انگليس را نابود 
مي کند. اين يک قصور مجرمانه است که 
اقتصاد انگليس پس از سال ها رشد امروز 

با کسري بااليي مواجه شده است. 
وي بويللژه از هزينلله هللاي دولت در 
زمينه کمک به موسسات مالي و اعتباري 
ورشکسللته انتقاد کرد و افللزود: اگر در 
انتخابات آينللده حزب محافظه کار پيروز 
شود، از جمله اولويت هاي اصلي آن سر 
و سللامان دادن به هزينلله ها و مخارجي 
خواهد بللود که از پول ماليللات دهندگان 
براي کمک به موسسللات بي مسللئوليت 

صورت گرفته است. 
رسللانه هاي انگليس گللزارش داده اند 
که وزير دارايي هنگام ارائه اليحه بودجه 
هزينه هللاي تقريبللي نجات بانللک ها و 
موسسللات مالي ورشکسته و در آستانه 
وشکستگي را اعام خواهد کرد که بالغ بر 

60 ميليارد پوند است. 
اين درحالي است که صندوق بين المللي 
پول در هفته جاري اعام کرد هزينه نجات 
بانک هللاي انگليس حللدود 200 ميليارد 
پونللد بوده ولي پللس از اعتراض انگليس 
به اين آمار مسللئوالن صندوق بين المللي 
پول اعام کردند کلله در جمع بندي آنان 
اشتباهي روي داده و هزينه مذکور حدود 

90 ميليارد پوند است. 

آليسللتر دارلينگ پيشللتر گفته بود که 
رکللود حاکم بر اقتصللاد انگليس بدترين 
رکللود از زمان پايان جنگ جهاني دوم به 

شمار مي رود. 
وي در گللزارش خود دربللاره بودجه 
همچنين ميزان انقباض اقتصادي انگليس 

را حدود 3/5 درصد اعام خواهد کرد. 
همچنين پيللش بيني مي شللود ميزان 
کسللري بودجه انگليس و اسللتقراض از 
بخللش هاي عمومي در سللال آينده مالي 
)آوريللل 2009 تا آوريللل 2010( بيش از 

150 ميليارد پوند باشد. 
در همين حللال منابع رسللمي انگليس 
اعام کردند که تعداد بيکاران اين کشللور 
مجددا افزايش يافته و از رقم دو ميليون و 

100 هزار نفر فراتر رفته است. 
بر اسللاس اين آمللار، تعللداد بيکاران 
انگليس طي سه ماهه منتهي به ماه مارس، 
حدود 177 هزار نفر افزايش يافته است که 
اين ميزان افزايش در لشللگر بيکاران در 
يک فصل از سال 1991 تاکنون بي سابقه 

بوده است. 
در همين حال به دنبال سللقوط شللديد 
بازار مسللکن در انگليس در سال گذشته، 
آمارهاي جديد نشللان مي دهد که در ماه 
مللارس ميزان عرضه وام مسللکن حدود 
16 درصد و ميزان خريد و فروش مسکن 
حدود 40 درصد در مقايسه با ماه قبل از 
آن افزايش داشته است هرچند که هنوز با 

روزهاي رونق فاصله زيادي دارد.
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3 ميليون كودك انگليسي زير خط فقر

آمارهاي رسمي نشان از آن دارند که، تقريبا 3 ميليون كودك در انگليس هنوز 
زير خط فقر به سر مي برند. اين در حالي است كه دولت تصديق كرده است 

كه براي كمك به فقر كودكان به اهداف خود دست نيافته است.

بلله گللزارش روزناملله گارديللن، 
انگليللس  در  امللور  اداره  مسللوالن 
مجبورند اعتراف كنند كه دست يابي 
به هدفشللان يعنللي خارج كللردن 3 
ميليون كودك اززير خط فقر در طول 
سه سللال آينده كار بسلليار سختي 

است. 
بعد از اينكه سللازمان كار و حقوق 
و مستمري بريتانيا فاش كرد كه هيچ 
پيشللرفتي در کاهش تعداد كودكاني 
كلله زير خط فقر زندگللي مي كنند از 
نگرفته  تاكنون صورت  سللال 2007 
است، نامزدهاي انتخاباتي دولت را به 

شكستن قول خود متهم كردند. 
در بريتانيللا 2.9ميليللون كودك با 
خانواده هللاي خودزندگللي مي كنند 
و تنها 236 يللورو در هفته و 12300 
يورو در سال درآمد دارند. اين درآمد 
در انگليس به عنللوان خط فقر تعيين 

شده است.
بنا به حاصل مطالعات سللاالنه در 
مورد فقر، 31درصللد از كل كودكان 

ميليللون   3.97 معللادل  انگليسللي 
اوليه  نيازهللاي  تاميللن  نفرتوانايللي 
خللود را ندارند.بله ايللن معنا که حتي 
توانايللي مالي گذراندن يك تعطيلي را 

با خانواده هايشان ندارند. 
تقريبا يك ميليون كودك در بريتانيا 
وجود دارد كه مايلند دوستانشللان را 
تنها براي يك چاي و يا يك اسللنك و 
تنها بللراي يك بار دعللوت كنند ولي 
خانواده هايشللان استطاعت مالي آن 

را ندارند. 
بيللش از نيللم ميليون كللودك در 
انگليس تولد خود و يا مناسللبت هاي 
خاص را به دليل بي پولي جشن نمي 

گيرند. 
كولللت مارشللال رئيللس صندوق 
خيريه كودكان مي گويد: اين بسلليار 
ظالمانه اسللت كلله تعداد زيللادي از 
كودكان از تاميللن نيازهاي ضروري 

خود محرومند. 
در سللال 2001 روزناملله گاردين، 
فقللر كللودكان را به زخمللي بر روح 

انگليس تشبيه كرد.زخمي که التيام آن 
به مدت زمان طوالني نياز دارد. 

توني بلر نخست وزير سابق بريتانيا 
در سال 1999 قول داد فقر كودكان را 
تا سال 2020 ريشه كن خواهد كرد. 

در آن زمللان تعللداد 3.4 ميليللون 
كودك زير خط فقر زندگي مي كردند 
و بلر قول داده بود كه به عنوان هدفي 
موقت اين تعداد را تا تاريخ 2010-11 
بلله نصف كاهش دهد و بلله رقم 1.7 

ميايون نفر برساند. 
در هر حال از زماني كه اين تصميم 
گرفته شللد تعداد 600000 كودك از 
خط فقر خارج شدند و در واقع دولت 
توانسللت کمي به هدف خود دسللت 

يابد. 
»ترزا مي « دبير بخش حقوقي و نيز 
يكي از افراد موثر در دولت گفت : قول 
دولت اكنون به شكل يك لباس مندرس 
و پاره پاره درآمده اسللت. دولت نياز 
دارد كلله از خواب غفلت بيدار شللود 
و از اين مشللكل متاثر گردد.در واقع 



اعتماد و اطمينان به دولت كه به معني 
احسللان و اعانه آزمايشللي و موقت 
براي آشللكاركردن عايم بيماري فقر 

مي باشد، غير قابل تحمل است. 
در عوض بايسللتي ريشه هايي كه 
درنهايت به فقر منجر مي شوند را در 
دست بگيريم، كه از جمله مي توان به 
موارد زير اشللاره كرد: شكست هاي 
آمللوزش و پللرورش، از كارافتادگي 
خانوادگي، استعمال دارو، بدهكاري ها 

و جرم و جنايت. 
»بورلي هوجللس « نماينده كودكان 
مي گويد : در شللرايط اقتصادي اخير 
دسللت يابي به هدف در سللال 2010 
بسيار سللخت است.اين بسيار سخت 
اسللت كه تاثير بحران اقتصادي را بر 

فقر كودكان مدل سازي كنيم. 
امللا وي افزود: دولللت همچنان بر 
محقللق كللردن هللدف خود تا سللال 

2020مصمم مي باشد. 
اقتصللاد دانها به اين نكته اشللاره 
 ONS كردند كه آمار و ارقام موسسه
تنهللا 12 ماه و تا آوريل سللال 2008 
تحت پوشش دولت قرار مي گيرد و از 
اين رو شامل تاثير بحرانماتلي جهان 

نمي شود. 
موسسه مطالعات مالي ارزيابي كرد 
كه دولت دست كم به 4 ميليارد يورو 
اضافي براي يك سال نياز دارد تا به 
هدف موقت خللود يعني نصف كردن 
تعداد كودكان فقير دسللت يابد و اين 
پولي اسللت كه خزانه داري دراختيار 

ندارد. 
اين موسسه همچنين محاسبه كرده 
اسللت كه عدم تسللاوي در بين گروه 
هاي سني درسه سال اخير بسيار بد 
تر شده و اكنون نيز بدتر از هر زمان 
ديگري - از سال 1961 تاکنون - مي 
باشللد. چرا كه درآمدهاي ثروتمندان 
روز بلله روز افزايللش مللي يابد در 
حاليكه فقرا هر روز فقير تر مي شوند 

و درآمدشان كاهش مي يابد. 
در هر حللال مجموع تعدادي كه در 

انگليس زيللر خط فقر زندگي مي كنند 
با افزايللش 300000 نفري به رقم 11 

ميليون نفر رسيده است. 
و با كاركردن رده سللني جوانان و 
نوجوانان به واقع اين گروه بيشترين 

آسيب و ضربه را متحمل شده اند. 
خط فقر به زماني اطاق مي شللود 
كه درآمد خانوار بعد از كسر ماليات 
60 درصد و يا كمتر از متوسط درآمد 

ملي باشد. 

انگليللس در ميان 10 کشللور مرفه 
جهان جايي ندارد

بر اسللاس گللزارش يک موسسلله 
به  موسللوم  غيردولتللي  مطالعاتللي 
»موسسه ميراث« انگليس در ميان 10 

کشور مرفه جهان جايگاهي ندارد.

»موسسلله ميللراث« وضعيت رفاه 
اجتماعللي  و  اقتصللادي  توسللعه  و 
کشللورهاي مختلف جهان را در سال 
2008 بررسللي کللرده اسللت که در 
نتيجه انگليس با سقوط قابل توجه با 
کشورهايي نظير بلژيک و فرانسه در 

رتبه چهاردهم قرار گرفته است. 
مرفلله،  کشللورهاي  فهرسللت  در 

و کشللورهاي  در صللدر  اسللتراليا 
آلمان، سللنگاپور،  فنانللد،  اتريللش، 
آمريکا، سوييس، هنگ کنگ، دانمارک 
و نيوزلنللد بلله ترتيللب در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند. 
در بررسللي موسسه ميراث عاوه 
نظير  اقتصللادي  هللاي  برشللاخص 
درآمد سرانه، شاخص هاي اجتماعي 
و فرهنگللي نظيللر اميد بلله زندگي و 
همبستگي اجتماعي نيز مورد مطالعه 

قرار گرفته است. 

در بررسللي هاي سللال 2007 که 
عمدتللا بللا توجلله به شللاخص هاي 
اقتصادي و درآمد سرانه انجام شده 
بللود، انگليس در بين شللش کشللور 

نخست مرفه جهان قرار داشت. 
مشکات نظام آموزشي، باال بودن 
آمار طاق، فشللار ناشي از مهاجران 
اجتماعللي  روح  فقللدان  و  خارجللي 
در کنار مشللکات ناشللي از بحران 
اقتصللادي باعث شللده اسللت که در 
جهان  کشللورهاي  وضعيت  بررسي 
در سللال 2008 انگليس از فهرسللت 
ده کشللور اول خارج شود و در رتبه 

چهاردهم قرار گيرد.
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 نشريه ميد: اين كارخانه در نزديكي 
خط مرزي آلمان و هلند است و 40 نفر 
را استخدام خواهد كرد و توانايي توليد 
15000 پيتزاي حال در هر سللاعت را 

دارد. 
با توجه به جمعيت مسلمان در اروپا 
كه در دهه گذشته 140 درصد افزايش 
داشللته است و به تعداد 25 ميليون نفر 
رسيده اسللت ، و به دليل مراعات آنان 
در انتخللاب غذاي حللال تقاضا براي 
غذاي حال در اروپا به سرعت در حال 

افزايش مي باشد. 
ايللن سللرمايه گللذاري بخشللي از 
گرايش ها به سللرمايه گذاري در توليد 
اروپا مي باشد كه تكيه اين منطقه را به 
واردات محصوالت حال كاهش خواهد 

داد. 
شركت صنايع غذايي مكه يك كارخانه 
به سرعت رشللد يافته مي باشد كه در 
زمينه محصوالت حال منجمد و قابل 

استفاده در دراز مدت تخصص دارد. 
كارخانه يك سللبد توليللدي با بيش 
از 30 نوع محصللول را به بازار اروپا 
عرضه مي كند كه در واقع طيف وسيعي 
از خوراك مردم منطقه را پوشللش مي 
دهد و براي تامين غذاي سطوح مختلف 
جمعيت مسلمان اروپا امري ضروري 

به نظر مي رسد. 

اين شللركت از مهم تريللن توليدات 
حال بللراي فروش بلله خصوص در 
فروشگاههاي اسامي به حساب مي آيد 
و ايللن كارخانه همچنللان بخش عمده 
فروشللي و منبع اصلي فروشگاههاي 

اروپا را تامين مي كند. 
بازار حللال در اروپا منحصرا براي 

توليدكنندگان حال جذاب مي باشد. 
جمعيت مسلللمان به طور متوسللط 
درآمد بللاال و نيز فزاينللده اي دارند و 
با بازارهاي پيشللرفته كه به سللهولت 
و سللامت معروف شده اند، از تحرك 

بيشتري برخوردار شده اند. 
اين موضوع فرصللت هاي زايدي را 
براي توليدكننللدگان محصوالت حال 
به وجود آورده است كه بتوانند ارزش 
خود را بيفزايند و توليدكنندگان از اروپا 
و هر جاي ديگري را براي دسللت يابي 
به اين سطح از تقاضا به سرمايه گذاري 

وادارد. 
شايد بيشترين سرمايه گذاري قابل 
توجه در چند سللال گذشللته از طرف 
غذاي االسللامي صورت گرفته باشد 
كلله توليدكننده عمده غللذاي حال در 

خاورميانه به حساب مي آيد. 
در سال 2007 كارخانه اين كارخانه 
يك مركز پردازش غللذاي حال را در 
انگلسللتان تاسلليس كرد و يك بخش 

الحاقي در انگليس با 3663 سللرويس 
غذا بنا نهاد كلله يك توزيع كننده عمده 
سللرويس و خدمات غذا در انگليس به 

شمار مي آيد. 
اين بخللش الحاقي نه تنهللا با هدف 
تاميللن بازارهاي حال در انگليس بلكه 
به منظور دستيابي و پوشش مشتريان 

در سراسر اروپا تاسيس شد. 
اگرچه عمللده مسلللمانان اروپا در 
انگليس، فرانسلله ، آلمان و هلند زندگي 
مي كننللد ولي با فرض يك محاسللبه 
منطقي در دوره هاي توزيع اين موضوع 
آشللكار مي شود كه اين جمعيت تا حد 

زيادي پراكنده مي باشند. 
اين مسئله تا اندازه اي توضيح مي دهد 
كه چللرا بازارتحت تسلللط متصديان 
كوچك و يا متوسللط مي باشد و هيچ 
رهبر مقتدري در منطقه پديدار نشللده 

است. 
با وجود پيشرفت هاي صورت گرفته 
در اين بخش و نيز شناسايي اجناس و 
قيمت آن ها و با مطرح شدن اين بازار 
در سطح نسبتا مهمي، ما انتظار داريم 
رهبران در بازار و در هر بخشي آشكار 

شوند. 
اين اهميت زماني كه بازار در ترديد 
قرار مي گيرد ،به طور ويژه اي مشخص 

مي شود.
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گسترش بازار مواد غذايي حالل در اروپا 

غذاهاي حال در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي با طرفداران زياد روبرو شده است. 
آلمان قصد دارد ظرفيت جديدي براي توليد مواد غذايي حال در شهر داچ از ايالت ونلو 

ايجاد كند.

گزارش16
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سفير جديد بريتانيا در تهران
سللايمون گاس سللفير جديللد ملکه 
بريتانيللا در جمهوري اسللامي ايران 
با پايللان يافتن ماموريت سللر جفري 
آدامز سفير ملکه بريتانيا در تهران در 
فروردين ماه سللال جللاري ماموريت 
خود را در سللفارت بريتانيا در تهران 

آغاز کرد. 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
و انگليس ضمللن آرزوي موفقيت براي 
سللرجفري آدامز و خيرمقدم به سفير 
جديد موفقيت وي را در توسعه روابط 

اقتصادي دو کشور خواهان است. 
آقاي سللايمون گاس پيش از اين در 
ماموريت هاي گوناگونی خدمت کرده 

است، از جمله:

1- سفير ملکه بريتانيا در آتن از سال 
2004 تا 2008.

2- مديرمالي وزارت خارجي بريتانيا 
از سال 2001 تا 2004.

3- معاون هيات عالي انگليس در پره 
توريا از سال 1998 تا 2001.

4- رئيللس امللور بيللن الملل بخش 
اتحاديه اروپا در وزارت خارجه بريتانيا 

از سال 1995 تا 1998.
5- دبير اول سفارت بريتانيا در رم از 

سال 1993 تا 1995.
6- دسللتيار رئيس دفتر خصوصي 
وزير خارجه بريتانيا از سللال 1990 تا 

.1993
7- رئيس امور سياسللتهاي امنيتي 
وزارت خارجه بريتانيا از سللال 1987 

تا 1990.
8- دبير اول سفارت بريتانيا در آتن 

از سال 1984 تا 1987.
9- دبير اول بازرگاني سفارت بريتانيا 

در الگوس از سال 1979 تا 1984.

رونق بازار خودروهاي دست دوم در انگليس
دالالن خللودرو در انگليللس اعام 
كردند، به دنبال كاهش شللديد فروش 
خودروهاي نو از ابتداي سال 2009، 
بازار فروش خودروهاي دسللت دوم 
و كار كرده در اين كشللور به شللدت 

رونق داشته است. 
بلله گللزارش بيزينللس مانيتللور، 
تقاضاي براي خريللد خودروهاي نو 
در انگليللس بيش از 31 درصد كاهش 

داشته است. 
بر اسللاس گزارش سللازمان ملي 
انگليس ميزان تقاضا براي  خودروي 
خودروهللاي دسللت دوم و كاركرده 
در اين مدت بيش از 20 درصد رشللد 

داشته است. 

بلله اعتقللاد بيزينس مانيتللور علت 
براي خودروهاي  تقاضا  اصلي رشد 
دسللت دوم و كاركرده، كاهش شديد 
قيمللت ايللن خودروها طللي ماههاي 
اخير است. موسسلله تحقيقاتي يورو 
تكللس گاس نيللز اعام كللرد، قيمت 
خودروهاي دسللت دوم و كاركده در 
انگليس به پايين ترين حد طي سالهاي 

اخير رسيده است. 
بحران مالي و اقتصادي جهان تاثير 
زيللادي در ركود بللازار خودروهاي 
ميللزان فروش  اسللت.  داشللته  نللو 
خودروهاي نو در انگليس طي سللال 
گذشته با 11/3 درصد كاهش به كمتر 
از 2/31 ميليون دسللتگاه رسيد و اين 

رقم طي ماه دسللامبر با 21/2 درصد 
افت بلله كمتر از 109 هزار دسللتگاه 

رسيده است. 
ميانگين  گللزارش،  اين  اسللاس  بر 
و  دوم  قيمللت خودروهللاي دسللت 
كاركللرده در انگليس حدود 20 تا 25 
درصد كاهش داشللته اسللت. ميزان 
فللروش خودروهاي دسللت دوم در 
انگليللس طي نه ماه نخسللت 2008 با 
3/5 درصد رشللد نسبت به سال قبل 
از آن به بيش از 5/6 ميليون دسللتگاه 
رسيده است. بيزينس مانيتور بر اين 
باور اسللت كه ادامه رونللق در بازار 
خودروهاي دست دوم انگليس بستگي 

به سياستهاي دولت لندن دارد.



نشانه هاي مثبت در اقتصاد اياالت متحد ه آمريکا
بنا به گزارش وال اسللتريت کاهش 
چشمگير تعداد مشللاغل از دست رفته 
در آمريکا که کمتللر از حد انتظار بود، 
اميد به عبور بزرگترين اقتصاد جهان از 
نقطه اوج بحران و رکود را افزايش داد. 
تازه ترين آمارهاي وزارت کار آمريکا 

نشللان مي دهد، در مللاه مه تعداد 345 
هزار فرصت شللغلي در اين کشور از 
دست رفت که بسيار کمتر از رقم پيش 
بيني شللده و پايين ترين رقم ماهانه از 
سپتامبر 2008 به بعد بود. با وجود اين، 
نرخ بيکاري از آمريکا طي ماه گذشته به 

9/4 درصد رسيد که باالترين ميزان در 
26 سللال گذشته بود. هرچند آمارهاي 
ماه گذشللته موجب افزايش اميدواري 
فعللاالن بازارهللاي مختلف بلله بهبود 

وضعيت اقتصادي آمريکا شد.
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مراسم معارفه بانك صادرات در دوبي و لندن

بانك صادرات ايران كه قرار است در 
راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي 
بزودي وارد بورس شللود، در لندن و 

دبي معارفه شد.
 

به گزارش باشللگاه خبللري فارس 
»توانا« به نقللل از روابط عمومي بانك 
صادرات ايران، جلسه معارفه اين بانك 
روز چهارشللنبه سلليزدهم خرداد ماه 
امسللال در هتل »راديسللون بلو« دبي 
بللا حضور پورمحمدي معللاون بانك، 
بيمه و شللركتهاي دولتي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، برهاني مديرعامل 
بانك صادرات ايران و مديران بانكهاي 
ايراني مسللتقر در كشللور امللارات و 
همچنين مسئوالن بانكي كشور امارات، 
بازرگانان ايراني و خارجي و مشتريان 

برگزار شد. 
اين گللزارش حاكي از آن اسللت که 
مراسم معارفه بانك صادرات در لندن 
نيز جمعلله مورخ پانزدهللم خردادماه 
سللال جاري با حضللور دههللا نفر از 
سللرمايه گذاران و تجللار و بازرگانان 
ايراني مقيم انگليس و برخي سللرمايه 

داران خارجي برگزار شد. 
بر اسللاس اين گزارش در مراسللم 
معارفلله بانللك صللادرات در دبللي، 
پورمحمللدي معللاون وزيللر اقتصاد 

دستاوردها و نقاط قوت بانك صادرات 
ايران را برشللمرد و يادآور شد: بانك 
صادرات با توجه به گستردگي شعب، 

اهميت پرسللنل، همراه داشللتن اقبال 
عمومي مردم، داشتن ارتباطات گسترده 
با بانكهاي بين المللي، قدمت، سودآوري 
و ارائه انواع خدمات الكترونيك آينده اي 

درخشان در پيش رو خواهد داشت. 
اين گللزارش حاكي اسللت، برهاني 
مديرعامللل بانك صللادرات ايران نيز 
در اين مراسللم ضمن تبيين تاريخچه، 
عملكردها ، دسللتاوردها و برنامه هاي 
آتللي ايللن بانك، گفللت : در راسللتاي 
تصميم نظام جمهوري اسللامي ايران 
براي خصوصي سازي اكثر بانك ها و 

موسسات دولتي، بانك صادرات ايران 
آمللاده واگذاري بلله بخش خصوصي 
شده است و سرمايه گذاران مقيم خارج 
مي توانند از اين فرصت استفاده كنند. 

وي بللا اشللاره به اصللل 44 قانون 
اساسللي جمهوري اسللامي ايران و 
همچنين سياستهاي كلي اباغي از سوي 
مقام معظم رهبري در مورد ضرورت 
اجراي اين اصل گفللت: دولت ايران در 
حال حاضر در حال اجراي اين سياستها 
در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور 
اسللت و بانك هاي دولتي نيز از جمله 
موسساتي هستند كه با اجراي اين اصل 
بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. 

مديرعامللل بانللك صللادرات ايران 
افللزود: علللت اينكلله مللا در برخللي 
كشللورهاي خارجي اقللدام به معرفي 
امكانات و قابليت هاي بانك صادرات به 
سرمايه گذاران كرده ايم اين است كه اوال 
بانك صادرات يك بانك بين المللي است 
كه در كشورهاي مختلف جهان شعبه 
دارد و فعال است و ثانيا ما تقاضاهايي 
را از سوي سرمايه گذاران ايراني مقيم 
خارج و برخي سرمايه گذاران خارجي 
دريافللت كرده ايم كه عاقه مندي خود 
را براي آشنايي با اين بانك و مشاركت 
احتمالللي در خريللد سللهام آن اعام 

كرده اند. 
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نقاط ضعف آزمون فشار براي بانك هاي انگليس
بنا بلله گزارش تلگراف بسللياري از 
کارشناسللان مالي انگلسللتان از اينکه 
آزمون فشار براي بانک هاي اين کشور 
بسيار سهل گرفته شده از دولت انتقاد 
کردند. اين کارشناسللان مقامات اداره 
خدمات مالي انگلستان را به آسان گيري 
در تعيين وضعيت بانک هاي بزرگ اين 

کشور متهم کرده اند زيرا به عقيده آنها، 
فرضيللات دولت بللراي آزمايش توان 
مالي بانک ها بسيار خوشبينانه است. 
براي مثال کارشناسللان اداره خدمات 
مالي با فرض نصف شدن قيمت مسکن، 
کاهش 60 درصدي ارزش دارايي هاي 
تجاري، کاهش شللش درصدي رشللد 

توليد ناخالص داخلي و رسيدن بيکاري 
به 12 درصد، آزمللون را براي بانکها 
انجام داده انللد اما به عقيده تحليلگران 
و اقتصاددان ها نلله تنها بايد فرضيات 
ديگللري در نظللر گرفتلله شللود بلکه 
فرضيات ياد شده نيز بدبينانه تر درنظر 

گرفته شوند.

سرعت ورشکستگي جنرال موتورز

هيللات مديللره شللرکت  اعضللاي 
خودروسللازي جنرال موتورز آمريکا 
براي آماده کردن زمينه ها براي ورود 
به مرحله اعام ورشکستگي با هم گفت 
و گللو کردند. دولت ايللاالت متحده در 
دوراني که جنرال موتورز درحال بهبود 
اوضاع خود و تغيير ساختار مديريتي و 
توليد است 30 ميليارد دالر ديگر براي 
تامين هزينه هللاي عملياتي در اختيار 
اين شرکت قرار خواهد داد. طلبکارهاي 
جنرال موتورز کلله 27 ميليارد دالر از 
اين شللرکت طلب دارنللد پذيرفتند 25 
درصد طلب خللود را بگيرند و از طلب 
خود صرف نظر کنند. خودروسازهاي 

آمريکايللي به ويژه جنللرال موتورز و 
کرايسلللر، با وجود تاشهايي که براي 
نجات و کاهش هزينلله ها انجام دادند، 
نتوانستند بر ضرر دهي خود غلبه کنند. 

کاهش شللديد تقاضا براي محصوالت 
اين دو شرکت باعث اين وضعيت شده 

است.

افزايش سرمايه سيتي گروپ
موسسلله سلليتي گروپ آمريکا به 
ناچار افزايش سرمايه 33 ميليارد دالري 
خود را به تاخير انداخته است. اين امر 
پس از آن رخ داد که موسسلله تضمين 
سللپرده هاي فللدرال تهديد کللرد رتبه 
سامت مالي سلليتي گروپ را به دليل 
حضور ويکرام پنديت )مديرعامل سيتي 
گللروپ( در مقام خللود، کاهش خواهد 
داد. اما منابع آگاه اعام کردند جنجال 

موسسه تضمين سپرده هاي فدرال بر 
سر کاهش رتبه سللامت مالي سيتي 

گروپ فروکش کرده و اين موسسلله 
مللي تواند هفته آينده اقدام به انتشللار 
سللهام کند. با اين حال مدير موسسه 
تضمين سپرده ها همچنان معتقد است 
مديرعامل سيتي گروپ بايد کنار بروند. 
هرچند تللا کنون موفق نشللده وزارت 
خزانلله داري و بانک مرکزي آمريکا را 

در اين مورد متقاعد کند.



ركود در اسکاتلند

بنا به گزارش واشللنگتن پست رکود 
در بخللش هللاي خللرده فروشللي که 

پيشتر در مراکز عمده تجاري اسکاتلند 
مشللاهده مي شد، اکنون به مغازه ها و 

مراکز کوچک فروش کاال و خدمات نيز 
کشيده شللده و مردم بيش از پيش از 

خريد و مصرف اجتناب مي کنند. نکته 
جالب توجلله اين که ميزان مصرف در 

بخش هاي ثروتمندنشين اسکاتلند نيز 
کاهش يافته اسللت و به همين دليل بر 
تعداد مغازه هاي خالي که کسي حاضر 
به اجاره کردن آنها نيست افزوده شده 
اسللت. اين امر به کاهللش قيمتها و نيز 
اجاره بهاي مغازه در بسياري از نقاط 
اسکاتلند منجر شده و کارشناسان پيش 
بيني مي کنند ايللن روند همچنان ادامه 
پيدا کند. درمناطقي که پيشللتر بحران 
مسکن وجود داشته، وضعيت صاحبان 
مغازه ها وخيم تر است. از سوي ديگر 
ارزش ملک چه مسکوني و چه تجاري 

کاهش شديدي پيدا کرده است.
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يللك روزنامه انگليسللي نوشللت ، 
سللرمايه گذاران انگليسي كه در بخش 
مسللكن و سللاختمان سللازي دوبي 
سللرمايه گذاري كرده اند با خسللارت 

شديد روبرو شده اند . 
 

بنا به گزارش روزنامه ديلي تلگراف، 
كاهش قيمت مسكن و مستغات موجب 
شده اسللت سللرمايه گذاران انگليسي 
ميليونها پوند از سللرمايه هاي خود را 
از دست بدهند. بحران اقتصادي و مالي 
جهان بر فعاليتهاي ساختمان سازي و 
پروژه هاي عمرانللي دوبي تاثير منفي 
شديدي داشته و گروهي متشكل از 800 
سرمايه گذار انگليسي با كاهش شديد 
ارزش دارايي ها و سللرمايه هاي خود 
روبرو هستند . قيمت مسكن در دوبي 
از سپتامبر گذشته تا كنون 40 درصد 
كاهش داشته و اين مساله موجب شده 

تا بسللياري از پروژه هاي ساختماني 
دوبي با تاخير روبرو شود. 

موسسه مورگان استانلي اعام كرد، 
بيش از 262 ميليارد دالر از پروژه هاي 
امارات لغو شده يا با تاخير جدي روبرو 

شده است . موسسه مالي »ئي اف جي« 
هرمس مصر نيز پيش بيني كرد ، روند 
نزولي قيمت مسللكن در دوبي تا سال 

2011 ادامه خواهد يافت .

سرمايه گذاران انگليسي و بحران اقتصاد ي دوبي
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بحران اقتصاد ي - مالي بي سابقه انگليس از د هه 1930
مركز تحقيقات اقتصادي و اجتماعي 
لنللدن در تازه ترين گزارش خود اعام 
كرد، رشد اقتصادي انگليس امسال بيش 
از 4.3 درصد كاهش خواهد يافت كه اين 

رقم از دهه 1930 بي سابقه است.

بنللا به گزارش بي بي سللي، رشللد 
اقتصادي انگليس طي سللال 2010 به 
كمتر از 0.9 درصد خواهد رسيد. اين در 
حالي است كه شاخص اعتماد مصرف 
كننللده در انگليس طي ماه گذشللته به 
باالتريللن حد خود طي دو سللال اخير 

رسيد. 
كميتلله اي متشللكل از نماينللدگان 
پارلمللان انگليس پيش بيني دولت لندن 
در خصوص رشللد اقتصادي در سال 

2010 را بيللش از حللد خللوش بينانه 
ارزيابي مي كنند. 

دولت انگليس پيش بيني كرد، رشللد 
اقتصادي اين كشور امسال 3.5 درصد 
كاهش خواهد يافت و طي سللال 2010 
نيز بيش از 1.25 درصد رشللد خواهد 
داشللت. شاخص اعتماد مصرف كننده 
در اقتصاد انگليس ماه گذشللته به 50 
رسلليد كه اين رقم از ماه مي 2007 تا 
كنون بي سابقه است. مهمترين چالش 
دولت انگليس مقابله با افزايش بدهي هاي 
دولتي اسللت كه پيش بيني مي شود تا 
سال 2013 به بيش از 79 درصد توليد 

ناخالص داخلي برسد. 
دولت انگليس همچنين قصد دارد سن 
بازنشستگي براي مردان و زنان را به 

68 سللال افزايش دهد. اين سن اكنون 
براي مردان 65 و براي زنان 60 سللال 

است. 
صندوق بين المللللي پول پيش بيني 
كرد، رشد اقتصادي انگليس امسال 4.1 
درصد كاهللش خواهد يافت و اين رقم 
طي سللال 2010 به 0.4 درصد رشللد 
خواهد رسلليد. بر اسللاس اين گزارش 
رشد اقتصادي انگليس طي سال 2011 

به بيش از 2.3 درصد خواهد رسيد. 
نرخ بيكاري انگليس نيز تا سال 2011 
بلله بيش از 9.6 درصد خواهد رسلليد. 
انگليس تا سللال 2011 با جمعيت 3.1 
ميليون نفري بيللكاران روبرو خواهد 

شد.

برقراري پرواز مستقيم بين لندن- بغد اد
نشريه ميد در تازه ترين شماره خود 
نوشت، بريتيش ايرويز قصد دارد بين 

لندن- بغداد پرواز مستقيم برقرار كند.
اين تصميم در پايان سفر اخير نوري 
المالكي نخسللت وزير عللراق به لندن 
گرفته شللده ولي دولت لندن هنوز نظر 
نهايي خللود را در اين خصوص اعام 

نكرده است. 
مقامهاي اين شللركت انگليسللي در 
ديدار با مقامهاي رسللمي دولت عراق 
آمادگي خود را بللراي برقراري پرواز 
مستقيم بين دو كشور اعام كردند. در 
صورت تصويب نهايي دولت انگليس، 
اين نخستين پرواز رسمي بين انگليس 
و عراق پس از گذشت 20 سال خواهد 
بود. از زمان جنگ نحست خليج فارس 
در سللال 1991 تللا كنون هيللچ پرواز 
تجاري مستقيمي بين دو كشور برقرار 

نشده است. 
شللركت عراق ايرويللز پايان مارس 

2009 نخستين پرواز رسمي خود را به 
اتحاديه اروپا پس از 19 سال انجام داد. 
اين پرواز از بغداد به شهر استكهلم از 
طريق آتن صورت گرفت. در ماه ژانويه 
نيز شللركت سللوئدي نورديك ليسور 
نخستين پرواز مسافري را بين اتحاديه 

اروپا و عراق از سال 1991 ميادي به 
انجام رسللاند. شركت لوفتانزاي آلمان 
80 درصد سهام بريتيش ايرالين را در 

اختيار دارد.
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كاهش ثروت در اثر بحران مالي
بدترين بحران مالللي انگليس از زمان 
ركود بللزرگ 1929 دارائي گروه 1000 
نفري ثروتمندترين هاي اين كشور را 37 

درصد كاهش داد.

بحران اقتصادي كه انگليس با آن دست 
به گريبان است بدترين بحران اقتصادي و 
مالي در اين كشور از زمان »ركود بزرگ« 

دهه 1920 تلقي مي شود. 
هللاي  فعاليللت  در  ركللود  بللروز 
توليدي، كاهش قيمللت كاالها و توليدات 
صنعتي و سقوط ارزش سهام موجب شد 
تا دارائي هاي ثروتمندان انگليسي در سال 

2008، 37درصد كاهش پيدا كند. 

بر اسللاس اين گزارش مجموع ثروت 
1000 ثروتمند انگليسي در سال 2008 به 
258 ميليارد پوند رسيد كه نسبت به سال 
قبل از آن كاهش 37 درصدي را نشللان 
مي دهد. ثروت 1000 ثروتمند انگليسي در 
سال 2007،  413 ميليارد پوند اعام شده 

بود. 
دارائي هاي ثروتمندترين مرد انگليس 
الكشمي ميتال مدير 58 ساله شركت فوالد 
آلكروميتال در اين سال 61 درصد كاهش 
يافت.در عين حال وي براي پنجمين سال 
متوالي به عنوان ثروتمندترين مرد انگليس 

باقي ماند. 
رومن آبرامويچ مالك گروه ورزشللي 

چلسللي نيز با ثروت 7 ميليللارد پوندي 
همچنان در جايگاه دوم باقي مانده است. 

دوك وستمينستر سللومين ثروتمند 
انگليسي در سللال 2008 شناخته شده 
اسللت. ثروت وي در اين سال نسبت به 
سال قبل از آن 7 درصد كاهش يافت و به 

6.5 ميليارد پوند رسيد. 
اقتصاد انگليللس در ماه هاي ژانويه تا 
مللارس بيش از 1.9 درصد رشللد منفي 
داشت كه اين رقم از سال 1979 تاكنون 
بي سابقه بوده است. پيش بيني شده است 
رشد منفي انگليس در سللال 2009 به 4 

درصد برسد.

انگليس به دولتي صرفه جو نياز د ارد
ديويد كامللرون رهبر حزب محافظه 
كار انگليس با تأكيد بر تغيير اساسي در 
سياسللت هاي اقتصادي دولت انگليس 
گفت اين كشللور به دولتي صرفه جو 

نياز دارد.

به گللزارش خبرنگار فارس در لندن، 
ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار 
انگليس گفت زمان آن فرا رسيده است 
تا دولتي صرفه جو جايگزين دولت پر 

خرج كنوني انگليس شود. 
ديويد كامرون در گردهمايي اعضاء 
حزب محافظه كار در منطقه گاسترشر 
در جنوب غللرب انگليس، به تشللريح 
شللماري از طرح هاي اقتصادي خود 

پرداخت. 
گفته مي شود، هدف ديويد كامرون 
رهبر حللزب محافظلله كار انگليس از 
تشريح طرح هاي اقتصادي خود در اين 

گردهمايي در واقع بيان اولويت هايش 
براي مبللارزات انتخاباتي در انتخابات 

عمومي آينده اين كشور بوده است. 
ديويللد كامللرون گفت معتقد اسللت 
كاهللش دادن هزينه هايللي كه مملو از 
اتاف هستند تنها اقدام كافي براي نجات 
اقتصاد انگليس به شمار نمي رود و الزم 
است تا تغيير كاملي در مسير دولت و 

در بخش عمومي به وجود آيند. 
رهبر حللزب محافظلله كار انگليس 
با انتقاد از سياسللت هللاي اقتصادي 
گوردون براون نخسللت وزير و الستر 
دارلينگ وزير خزانه انگليس، گفت : من 
وقتي كه براون و دارلينگ را مي بينم به 
ياد آن افرادي مي افتم كه براي مثال به 
در خانه مي آيند و در حالي كه يكي از 
آنها وانمود مي كند كه سرگرم بررسي 
كللردن كنتللور گاز اسللت آن ديگري 

سرگرم دزدي از خانه مي شود. 

ديويد كامرون سللپس بللا انتقاد از 
بودجه ارائه شللده دولت انگليس براي 
سللال 2009، گفت : با توجه به كسري 
بودجلله 175 ميليارد پونللدي، آيا بايد 
ماليات بردرآمد 50 پنسي وجود داشته 
باشد، چنين چيزي مسللئوليت پذيري 
ناميده نمي شود بلكه چنين چيزي يك 
نوع اقدامي براي پرت كردن حواس ها 
از حفره وسلليعي اسللت كه در بودجه 

مالي عمومي وجود دارد. 
رهبر حللزب محافظلله كار انگليس 
همچنين با تأكيد بر لزوم تغيير فرهنگ 
هزينه ها در اين كشللور گفت چنانچه 
دولتي به رهبري حزب محافظه كار در 
اين كشور بر سر كار آيد، اصل بر مبناي 
كم شدن هزينه ها قرار خواهد گرفت و 
وزرايي موفق محسللوب مي شوند كه 
با هزينه كمتر كارهاي بزرگتري انجام 

دهند.
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آثار مخرب افزايش قيمت نفت بر اقتصاد انگليس

نخسللت وزيللر انگليس بلله وزارت 
دارايي اين كشور دستور داد با طراحي 
برنامه ها و سياستهاي ويژه اي با آثار 
منفي افزايش قيمت نفت بر شللركتهاي 

انگليسي، مقابله كند . 
 

بنللا به گللزارش روزناملله گاردين ، 
گللوردون براون در اين باره تاكيد كرد، 
افزايش قيمت نفللت تهديدي جدي عليه 
رشد و رونق اقتصادي انگليس و ساير 
كشورهاي توسللعه يافته به شمار مي 
رود . انگليس به دنبال دستيابي به توافق 
بين المللي براي مقابله با افزايش قيمت 

جهاني نفت است . 
در حالي كه صندوق بين المللي پول در 
تازه ترين گزارش خود نسبت به ركود 

و بحران اقتصادي كشللورهاي عربي 
نفت خيز خليج فارس هشدار داده است 
، كشورهاي غربي نگران اين هستند كه 
اوپك با محدود كردن بيشتر توليد نفت، 
زمينه را براي افزايش بيش از پيش قيمتها 

فراهم كند . 

انگليس طرحللي را براي كنترل قيمت 
جهاني نفللت آماده كرده اسللت و قرار 
اسللت اين طرح را در نشست آتي گروه 
بيست در شهر پيتسبورگ آمريكا ارائه 
كند . براون تصريح كرد ، گروه بيسللت 
در نشست لندن فرصت طايي را براي 

تثبيت قيمت جهاني نفت از دست داد . 
دولت انگليس به شدت نگران افزايش 
مجللدد قيمت نفللت و سللاير كاالها در 
بازارهاي بين المللي و رشد شديد تورم 
است . اين در حالي است كه كشورهاي 
توسللعه يافته هيچ تمايلي براي افزايش 
نرخ بهره بانكي ندارند و طي ماههاي اخير 
ميلياردهللا دالر نقدينگي به اقتصادهاي 

خود تزريق كرده اند . 

يک اقتصاددان انگليسي اعام کرد که 
بدترين دوره رکود اقتصادي اخير در 
انگليس به پايان رسلليده و نشانه هاي 
بهبود وضعيت اقتصاد در اين کشللور 

هم اکنون قابل مشاهده است.

»ديويد مايلللز« اقتصاد دان ارشللد 
موسسه مالي »مورگان استنلي« که قرار 
اسللت به عنوان يکي از اعضاي کميته 
سياسللت گزاري مالي بانللک مرکزي 
انگليس منصوب شود در مصاحبه خود 
با نشريه »وسترن ميل« گفت: به اعتقاد 
من انگليس بدترين دوره رکود اقتصادي 

اخير را پشت سر گذاشته است. 
وي افللزود: من درباره آينده اقتصاد 
انگليس بسلليار خوشللبين تر از ديگر 
اقتصاددان ها هسللتم و اعتقللاد دارم 
کاهش نرخ بهره، معافيت هاي مالياتي و 
ديگر راهکارهاي اتخاذ شده تاثير مثبتي 

بر افزايش تقاضا در بازار داشته اند. 
اين اقتصاددان انگليسللي ادامه داد: 
تاريخچه اقتصاد به ما نشللان مي دهد 
معافيت هاي مالياتي، کسللري شللديد 
بودجلله و کاهش نرخ بهللره در زمان 
مناسب مي تواند تاثير زيادي بر افزايش 

تقاضا در بازار داشته باشد. 
مايلز در پايان تصريح کرد: اين نظر 
من يک پيش بيني دقيق نيست بلکه تنها 
تصور من دربللاره وضعيت احتمالي 

اقتصاد است. 
اظهللارات اين اقتصاددان برجسللته 
انگليسللي دربللاره بهبللود وضعيللت 
اقتصادي انگليس درحالي منتشللر مي 
شود که »شوراي موسسات اعطا کننده 
وام مسکن«)سللي.ام.ال( در انگليس با 
انتشار جديدترين گزارش خود خبر داد 
دارايي هاي منفي و کاهش ارزش خانه 
در انگليس باعث شده است بسياري از 

خانواده هاي انگليسي نتوانند با فروش 
منازل خود خانه هاي جديد بخرند. 

دارايي هاي منفي زماني به وجود مي 
آيند که ارزش مسللکن خريداري شده 
توسط افراد از ميزان وامي که آنها بايد 

پرداخت کنند کمتر مي شود. 
بر اسللاس گزارش سي.ام.ال کاهش 
18 درصدي قيمت مسللکن در انگليس 
از ميانلله سللال 2007 تاکنللون باعث 
شللده 900 هزار خانوار دچار معضل 
دارايي هاي منفي شوند که تاثير منفي بر 

خريد مسکن در انگليس دارد. 
با وجود اين بر اسللاس اين گزارش 
ارزش منازل دو سللوم از افرادي که با 
مشکل دارايي هاي منفي مواجه هستند 
تنها به ميللزان 10 درصد کاهش يافته 
است که معادل 6 تا 8 هزار پوند دارايي 

منفي مي شود.

پايان دوره سخت ركود اقتصاد ي
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تويوتا با زيان 4.4 ميليارد د الري مواجه شد
تويوتا بزرگترين خودروساز جهان 
اعللام كرد، به علت بحران اقتصادي و 
مالي جهان و كاهش تقاضاي خودرو، 
براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت 
خللود با زيللان و ضرر روبرو شللده 

است.
بنا به گزارش بلومبرگ ،  شركت تويوتا 
در سال مالي منتهي به 31 مارس با زيان 
و ضرر 436/94 ميليارد ين معادل 4.4 

ميليارد دالر روبرو شده است. 
تويوتا همچنين پيش بيني كرد، ادامه 
روند كنوني موجب افزايش زيان و ضرر 
اين شركت در سال مالي جاري خواهد 

شد . تويوتا نيز مانند ساير رقبا ، ميزان 
توليد خود را در بسياري از كارخانه ها 

از جمله انگليس كاهش داده است . 

تويوتا طي ماههللاي اخير با كاهش 
شللديد فروش روبرو شللده اسللت . 
افزايش قيمت مواد خام و اوليه و رشد 

ارزش يللن در برابللر دالر و يورو نيز 
تاثير زيادي در كاهش صادرات تويوتا 

داشته است . 
كاتسواكي واتانابه رييس تويوتا گفت: 
درآمد و سللود تويوتا طي سللال مالي 
جاري به شللدت كاهللش خواهد يافت 
. كاهش شللديد فللروش در بازارهاي 
آمريكا و اروپا تاثير زيادي در زيان و 

ضرر تويوتا داشته است . 
تويوتا پيش بيني كرد ، طي سال مالي 
منتهي به مارس 2010 با ز يان و ضرر 
550 ميليارد ين معادل 5.5 ميليارد دالر 

روبرو شده است .

عرضه رايگان نسخه جديد گوشي آيفون در انگليس
آن دسللته از كاربللران 
انگليسللي كلله با شللركت 
مخابراتللي O2 قرارداد دو 
ساله منعقد كنند،  مي توانند 
يک گوشللي 32 گيگابايتي 
را   3G S  iPhone جديللد
به صورت رايگان دريافت 

كنند. 
بنا به گزارش پي سي ورلد، 
 Orange شركت مخابراتي
نيللز اعام كرده اسللت كه 
اين  گيگابايتللي   32 مللدل 
گوشللي را بلله قيمت 229 
يورو)318 دالر( و مدل 16 
گيگابايتللي آن را به قيمت 
149 يورو در اختيار مردم 

فرانسه قرار خواهد داد. 
كه  فرانسللوي  كاربران 

قصد خريد يكي از اين دو مدل را دارند، 
بايد با انعقاد قراردادي به مدت يك سال 
يا بيشتر از خدمات شركت مخابراتي 

Orange استفاده كنند، اما قيمت پايه 
گوشي به اين خدمات بستگي ندارد و 
تغيير نمي كنللد. اين قرارداد ماهانه 39 

يورو هزينه خواهد داشت. 

 T-Mobile شركت مخابراتي
آلمان نيللز اعام كرده اسللت 
كه براي هللر دو مدل 16 و 32 
گيگابايتي گوشللي 3G S، طي 
قرارداد دو سال خود ماهانه يك 
يورو دريافت مي كند. شللركت 
T-Mobile مدل 16 گيگابايتي 
اين گوشي را 119/95 يورو و 
مللدل 32 گيگابايتي را 249/95 

يورو مي فروشد. 
 3G iPhone دو مدل گوشي
S در كشور آمريكا با قراردادي 
دو سللاله به قيمت هاي 199 و 

299 دالر فروخته مي شوند. 
در انگليس اين افراد موظفند 
بلله ازاي خدماتي كلله در قبال 
ايللن قرارداد دو سللال دريافت 
مي كننللد، ماهانلله 73.41 پوند 

پرداخت كنند.
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سرمايه گذاري يك ميليون پوند ي براي افزايش سرعت اينترنت
اهميت افزايش سللرعت دسترسللي 
به اينترنت موجب شللده است بودجه 
يك ميليللون پونللدي در انگليس براي 
ابداع فنللاوري هاي جديد در اين رابطه 

اختصاص يابد.
بنا به گللزارش بتانيللوز، افرادي كه 

پژوهش هللاي آنها منجر بلله افزايش 
سللرعت اينترنت به ميزان يللك تا 10 
گيگابايت در ثانيه شود، مشمول دريافت 

چنين كمك هزينه اي خواهند شد. 
پيش بيني مي شود اكثر طرح هاي ارائه 
شده در اين زمينه بر اساس استفاده از 

كابل هاي فيبرنوري طراحي گردد. 
دولللت انگليللس اعام كللرده كه در 
مرحله اول قصد دارد هزينه اجراي 13 
پژوهش علمي را از اين طريق تامين كند 
و ممكن است اين رقم در آينده افزايش 

يابد.

هواپيمايي كي ال ام 3 هزار كارمند را اخراج مي كند 
شركت هواپيمايي كي ال ام قصد دارد 
طي دو سال آينده بيش از 2500 تا 3000 

نفر از كارمندان خود را اخراج كند.
بنا به گزارش رويتللرز، بحران مالي 
و اقتصللادي جهان تاثيللر منفي زيادي 
بر شركتهاي هواپيمايي جهان از جمله 

شركتهاي اروپايي داشته است . 
كي ال ام از بزرگترين شللركت هاي 
هواپيمايي اروپا به شللمار مي رود. اين 
در حالي اسللت كه اين شركت طي سال 
مالي منتهي به 31 مارس بيش از 2700 
كارمند خود را اخراج كرده است. صنعت 
هواپيمايللي جهان به شللدت از بحران 
اقتصللادي و مالي جهان آسلليب ديده 

است. 
شركت كي ال ام طي سه ماه نخست 
امسللال با زيان 505 ميليللون يورويي 
روبرو شللده اسللت . اين رقم در مدت 
مشابه سللال قبل به 534 ميليون يورو 

رسلليد . ميزان ترافيك مسللافري اين 
شركت طي ماه مارس با افت 9/4 درصد 

روبرو شده است . 
كاهش تقاضاي مسافر و بار،  شركتهاي 
هواپيمايي جهان را با  چالشهاي زيادي 
روبرو كرده اسللت. سازمان بين المللي 
حمل و نقل هوايي ياتا نيز هشللدار داد، 
شللركتهاي هواپيمايي جهان امسال 5 

ميليارد دالر زيان خواهند ديد . 
شركت استراليايي كانتاس ايرويز نيز 

اعام كرد ، ميزان سود اين شركت طي 
سللال 2009 بيش از 50 درصد كاهش 
خواهللد يافت و اين شللركت قصد دارد 
براي ادامه حيات اقتصادي خود تعدادي 
از كارمندانش را اخراج كند . شركتهاي 
هواپيمايي انگليس نيز اعام كردند ، تعداد 
مسافران شركتهاي هواپيمايي اين كشور 
براي نخستين بار طي 17 سال اخير در 

سال 2008 كاهش داشته است .

انگليس در جستجوي طال در تاجيکستان
انگليللس قللرارداد »پاكللرود » براي 
اسللتخراج طا در تاجيكستان را با اين 

كشور امضا كرد. 
به گزارش دفتر منطقه اي خبرگزاري 
فارس در تاجيكسللتان، با امضاي اين 
قرارداد دولت تاجيكستان براي شروع 
كار اين كارخانه اسللتخراج طا پس از 
مشخص شدن ذخاير معدني جهت توليد 

مجوز خواهد داد. 

كارشناسللان در اين كشللور بر اين 
باورند كه حجم ذخاير طا در تاجيكستان 

، 28 هزار تن بر آورد مي شود. 
ذخاير طاي موسوم به »پاكرود« در 
حومه ناحيه »وحدت« در كنار رودخانه 
»سرده ميانه« واقع است. اين ذخاير در 

سال 1972 ميادي كشف شده بود. 
حجم ذخايللر معادن طا از سللوي 
متخصصيللن كارخانلله »پاكللرود« و 

كارخانه واحد عمومي زمين شناسللي 
منطقه جنوبي تاجيكستان از سال 2005 
تا سللال 2008 مورد تحقيق قرار گرفته 
است. هزينه اين تحقيقات از سوي شركت 
انگليسي موسللوم به »كريسا ريكاپيز« 

پرداخته شده است . 
متخصصين مي گويند كه در صورت 
فعال شدن كارخانه »پاكرود« ذخاير آن 

براي 20 سال آينده كفايت خواهد كرد. 
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اخباراتاقها

اخباراتاقايرانوانگليس

برگزاري جلسه هاي ماهانه هيات مد يره
در دوره مللورد گزارش هيات مديره 
همه ماهه بطور مرتب جلسه هاي ماهانه 
خللود را با حضور کليه اعضاء برگزار 
کرد. در اين جلسلله ها عاوه بر بحث 
و گفتگو در باره مسائل اقتصادي روز 

کشور و همچنين در ارتباط با بريتانيا 
،گزارش هاي عملکرد ماهانه دبيرخانه 
مطرح ومورد اظهللار نظر و تائيد قرار 
گرفت .در ضمن گللزرارش هاي مالي 
همراه باعملکرد اتاق درسالي1387 به 

اضافه برنامه تدوين شللده براي سال 
جاري وطرح درمجمللع عمومي عادي 
ساالنه اتاق که مقرراست در دهم تيرماه 
برگزار شود ارائه ومورد بررسي وتائيد 

قرار گرفت. 

كاهش ارزش پوند استرلينگ

بنا به گزارش ديلللي تلگراف بحران 
سياسي حاصل از رسوايي هاي مالي 
در کابينه انگلسللتان باعث شده است 

طي روزهاي اخير از ارزش پوند واحد 
پول بريتانيا در برابر دالر کاسته شود. 
طي روزهاي گذشللته ارزش پوند افت 

و خيز بسيار زيادي پيدا کرده است و 
اين امر به اعتقاد کارشناسللان حاصل 
انتشللار اخبار مربوط به رسللوايي ها 
و اسللتعفاها و نيز بهبود شاخص هاي 
اقتصادي در اين کشور بوده است. اين 
درحالي است که گوردون بران نخست 
وزير بريتانيا در پاسخ به درخواست ها 
از او براي استعفا اعام کرده از سمت 
خود استعفا نخواهد داد. اقتصاد بريتانيا 
شبيه ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان در 
اثر بحران مالي و اقتصادي لطمه زيادي 
خورده است و اکنون که روند بهبود در 
آن آغاز شده، موانع و مشکاتي نظير 
رسوايي مالي مقامات دولت باعث تندي 

اين روند شده است.

كمترين ساخت و ساز در بريتانيا
بنا به گزارش گاردين ميزان ساخت و 
ساز در انگلستان با بيشترين کاهش از 
سال 1963 به بعد رو به رو شده است. 
اين امر موجب شد نرخ رشد اقتصادي 
اين کشللور در سه ماه اول سال 2009 
بيش از رقم 1/9 درصد پيش بيني شده 
کاهش پيدا کند. تحليلگران سيتي )مرکز 

تجللاري لندن( اعام کردنللد، کاهش 9 
درصدي ميزان سللاخت و ساز مسکن 
در انگلسللتان 0/3 درصد ديگر از نرخ 
رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در 
سه ماه اول سال جاري ميادي خواهد 
کاست. به پيش بيني کارشناسان، افت 
2/2 درصدي رشد توليد ناخالص داخلي 

انگلستان بيشللترين رقم از پاييز سال 
1979 به بعد اسللت. در اين زمان رشد 
اقتصادي اين کشور 2/4 درصد کاهش 
يافته بود. اداره ملي آمار انگلستان اعام 
کرد، تاثير رکود اقتصادي کنوني بر اين 
کشور شللديدتر از رکودهاي قبلي در 

دهه هاي 70، 80 و90 ميادي است.



برگزاري كميسيون هاي تخصصي اتاق 
کميسيون هاي چهار گانه و تخصصي 
اتاق  در سه ماهه ي بهارسال جاري هر 
کدام با توجه به وظائف مربوط بشرح 
در پي جلسه هاي ماهانه خودرا برگزار 

کردند.

 كميسيون آموزش و اطالع رساني 
فني

اين کميسيون در دوره مورد گزارش 
جمعا دو جلسه  با حضور اکثريت اعضاء 
خانمها: فهيملله اميري، ليلي مرزآبادي، 
فاطمه عبدالهيللان و آقايان دکتر رضا 
جابللر انصللاري، مهنللدس عليرضللا 
چراغي، مهنللدس محمد رضا حيدري، 
حميدرضا شهابيان، منوچهر هامون و 
با رياسللت دکتر اميني برگزار گرد. در 
اين دو  جلسه به تفصيل در باره ظرفيت 
هاي اطاع رسللاني فنللي وبويژه توان 
مخابراتي کشللور وضرورت برقراري 
پيوند با شللرکت هاي مشابه انگليسي 
بحث وگفتگو شللد ومقررگرديد براي 
پربار تر شدن توان علمي کميسيون از 
خانم ابراهيمي وآقاي مهرداد اسماعيلي 

که از اعضاء بسلليار توانللاي اتاق در 
زمينه هاي موردنظر مي باشند دعوت 

بعمل آيد.

كميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

کميسيون تبادل کردشگري کميسيون 
مورد اشللاره نيز در بهار سال جاري 
جمعللا دوجلسلله بللا حضورخانم ها:

مينو شهابي، ليلي مرز آبادي، مهندس 
زهرا نقوي، وآقايللان دکتر رضا چابر 
انصاري، امير علي جوادزاده، مهندس 
علي حمزه نژاد، حميد شللهابيان رامين 
طاعتي، کاظم مقرب، منوچهر هامون و 
دکتر امير هوشنگ اميني برگزار کرد و 
برنامه وپيشنهاد بازديد از نمايشگاهها 
را مطرح نمللود که مورد توجه ويژه و 

اقدام قرار گرفت.

كميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشاركتها

کميسللون تسهيل سللرمايه گذاري 
ومشارکتها در اين دوره جمعا دوجلسه 

و با حضور خانم ها:فاطمه عبدالهيان، 
مهللوش طيرانللي، ليلي مللرز آبادي، 
مهندس زهرا نقوي و آقايان دکتر بهروز 
اخاقي، حسللين ايرانمنللش، منوچهر 
بيللات ، دکتر رضا جابر انصاري، امير 
علي جللوادزاده، مهنللدس محمدرضا 
حيدري، رامين طاعتي با رياست دکتر 
ناصللر هماپور وبا حضور دکتر اميني 
برگزار کرد وبه تفصيل در باره مسائل 
اقتصادي جهان وآثللار آن بر اقتصاد 

کشور به تجزيه وتحليل نشست. 

كميسيون عضويت
کميسللون عضويت در دوره مورد 
گزارش بللا حضور رييللس واعضاي 
کميسلليون آقايان دکتر امير هوشنگ 
اميني، دکتر علي شرقي وسرکار خانم 
مهندس زهرا نقوي جمعا شللش جلسه 
برگزار کللرد ودر اين جلسلله ها کليه 
درخواست هاي عضويت در اتاق مورد 

بررسي واخذ تصميم قرار گرفت .

عضو محترم اتاق!

براي كسب اطالعات بيشتر درباره موارد زير با دبيرخانه اتاق تماس حاصل 
فرمائيد.

 تسهيالت مسافرت هوائي براي اعضاء؟

تسهيالت بيمه اي براي اعضاء؟

تسهيالت ترجمه از و به كليه زبانها براي اعضاء؟
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