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به جرئت  که  بريتانيا  و  ايران  بازرگاني خارجي  تحريم دوسويه 
فضاي  در  دهد  مي  روي  همزمان  چنين شکلي  در  است  بار  اولين 
از  ناشي  حدودي  تا  کشورکه  خارجي  بازرگاني  بر  حاکم  آلوده 
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي تکميلي برخي 
کشورها از جمله اتحاديه اروپا مي باشد، ، فعاالن دوکشور را در اين 
بخش دچار مشکل و سردرگمي و در انتظار پاسخي سنجيده قرار 

داه است .بنابراين:
برقرار  است  قرار  که  امنيت  هاي شوراي  تحريم  درمورد   -
تحميلي  سياسي  جو  با  رسد  نمي  نظر  به   ، گشته،  برقرار  يا  شود 
فيمابين راهي جز مديريت واردات به ويژه کاهش هزينه هاي توليد 
براي دست کم رويارويي با کاالهاي وارداتي ساخت خارج وجود 

داشته باشد.
درمورد تحريم هاي تکميلي، از جمله تحريم اتحاديه اروپا،   -
شامل بريتانيا که پيش نويس قطعنامه آن منتشر گرديده و گفته مي 
شود قرار است در پايان ماه سپتامبر سال جاري در بروکسل به 
از  با آن راهي جز بهره گيري  راي گذاشته شود، براي رويارويي 

ابزارهاي سياست خارجي وجود ندارد.
و  ثبت  از  خودداري  يا  دوجانبه  تحريم  درمورد  اما  و   -
سفارش و ترخيص کاالهاي انگليسي از گمرکات ايران بايد بين آنچه 
در گذشته ثبت و سفارش گرديده و وارد گمرکات ايران شده است 
با برنامه هاي آتي تفاوت قائل شد تا آنکه زياني به واردکنندگان ودر 
برنامه  وارد نشود. روشن است که درمورد  اقتصاد کشور  نهايت 
هاي بازرگاني آتي دوکشوربايستي درچارچوب دستورالعمل هاي 
اولويت  برنامه هاي مربوط و   ، ها  بندي  ، سهميه  مديريت واردات 

هاي اقتصادي کشور اقدام  شود.

دکتر امير هوشنگ اميني

تحريم دوسويه



الف - وارد ات:

براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کش��ور طي پنج ماهه نخست 

س��ال ه��اي 89-1388، ک��م و کيف 
بازرگاني خارجي کشور بنابه گزارش 
مقدماتي مورد اشاره به شرحي است 

که در جداول درپي منعکس است.

آمار بازرگاني خارجي کشور
در

پنج ماهه نخست سال هاي 1388-89
89-1388

طـی کشـور خـارجی بازرگانی درباره ایران گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار ماهـبراساس هپـنج
هاي سال بـه1388-89نخست اشـاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم ،

جداول در که است ادرپیشرحی .ستمنعکس

89 -1388

فعالیت

ماه ماه1389سالنخستهپنج نخستپنج 13888988ساله

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
نمیلیو
یورو

دالر میلیون
میلیون
یورو

میلیون
دالر

دالریورو

26501920511826216436964954822.4523.1823.86اترادص
29.3322.21-1962718780242401998014521198341.77اتدراو

*89 -1388

ارز ماهنرخ نخسپنج ماه1389سالته نخستپنج تغییرات1388ساله درصد
ماه نخستپنج به89ه 88نسبت

-13197136293.17یورو
1029298834.14دالر

ماهدرویورهر*  نخستپنج و28/1معادل1389ساله باشددالر38/1معادل1388سالدردالر ریال(.می به ارز نرخ برابري )برپایه

ارزوارداتسهمبیشترین:) الف نظـر از وشـکشور ماهـطـیی نخسـتپـنج ،1389سـاله

به بر"بنزین"مربوط بالغ که است و2241بوده دالر واردات9.24میلیون ارزشی سهم کل از رادرصد
بوده غیرپولی". استدارا مصارف براي خام و"وارزشـیسهمدرصد4.92با"طالي آهـن از شـمش
م غیر ارزشی3.54با"مزوجفوالد سهم هاي،درصد اندرتبه داده اختصاص خود به را سوم و .دوم

1389

کاال تن(وزنوارداتیينوع وارداتارزش)هزار کل از سهم
یورو دالرمیلیون الريدارزشوزنمیلیون

30381675224115.489.24بنزین
گاز 13249640.670.26نفت
کاالها 16457170562193583.8590.50سایر
واردات کل 196271878024240100100جمع

درعمدهواردات ترتیبکشور به گزارش مورد کشورهايدوره عربـی") 1از متحـده 7472بـا"امارات
ارزش و تن یورو5974هزار دالر7755معادل(میلیون و38.07یا) میلیون وزنـی سـهم 31.99درصـد
ارزشی سهم ارزش1104با"چین") 2،درصد و تن یورو1591هزار دالر2046معادل(میلیون ) میلیون

و5.62یا وزنی سهم ارزشـی،8.44درصد سـهم ارزش922بـا"آلمـان") 3درصـد و تـن 1492هـزار

بيش��ترين س��هم واردات کشور از 
نظر ارزش��ي و طي پنج ماهه نخست 
س��ال 1389، مربوط به »بنزين« بوده 
اس��ت که بالغ ب��ر 2241 ميليون دالر 
و 9.24 درصد از کل س��هم ارزش��ي 
واردات را دارا ب��وده اس��ت. »طالي 
خام براي مصارف غيرپولي« با 4.92 
درصد سهم ارزشي و »شمش از آهن 
و فوالد غي��ر ممزوج« با 3.54 درصد 
س��هم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم 

را به خود اختصاص داده اند.
واردات عمده کشور در دوره مورد 

گزارش به ترتيب از کشورهاي
1( »ام��ارات متحده عربي« با 7472 
هزار تن و ارزش 5974 ميليون يورو 
)معادل 7755 ميليون دالر( يا 38.07 
درصد س��هم وزني و 31.99 درصد 

سهم ارزشي،
 2( »چي��ن« ب��ا 1104 ه��زار تن و 
ارزش 1591 ميلي��ون ي��ورو )معادل 
2046 ميليون دالر( ي��ا 5.62 درصد 
س��هم وزن��ي و 8.44 درصد س��هم 

ارزشي،
 3( »آلمان« با 922 هزار تن و ارزش 

1492 ميلي��ون يورو )مع��ادل 1925 
ميلي��ون دالر( يا 4.70 درصد س��هم 

وزني و 7.94 درصد سهم ارزشي، 
4( »ترکيه« با 738 هزار تن و ارزش 
1243 ميلي��ون يورو )مع��ادل 1586 
ميلي��ون دالر( يا 3.76 درصد س��هم 
وزني و 6.54 درصد سهم ارزشي و 

5( »جمه��وري کره« با 11.42 هزار 
ت��ن و ارزش 1212 ميلي��ون ي��ورو 
)معادل 1556 ميلي��ون دالر( يا 5.82 
درصد سهم وزني 6.24 درصد سهم 

ارزشي، انجام پذيرفته است.
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89-1388

طـی کشـور خـارجی بازرگانی درباره ایران گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار ماهـبراساس هپـنج
هاي سال بـه1388-89نخست اشـاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم ،

جداول در که است ادرپیشرحی .ستمنعکس

89 -1388

فعالیت

ماه ماه1389سالنخستهپنج نخستپنج 13888988ساله
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*89 -1388

ارز ماهنرخ نخسپنج ماه1389سالته نخستپنج تغییرات1388ساله درصد
ماه نخستپنج به89ه 88نسبت

-13197136293.17یورو
1029298834.14دالر

ماهدرویورهر*  نخستپنج و28/1معادل1389ساله باشددالر38/1معادل1388سالدردالر ریال(.می به ارز نرخ برابري )برپایه

ارزوارداتسهمبیشترین:) الف نظـر از وشـکشور ماهـطـیی نخسـتپـنج ،1389سـاله

به بر"بنزین"مربوط بالغ که است و2241بوده دالر واردات9.24میلیون ارزشی سهم کل از رادرصد
بوده غیرپولی". استدارا مصارف براي خام و"وارزشـیسهمدرصد4.92با"طالي آهـن از شـمش
م غیر ارزشی3.54با"مزوجفوالد سهم هاي،درصد اندرتبه داده اختصاص خود به را سوم و .دوم

1389

کاال تن(وزنوارداتیينوع وارداتارزش)هزار کل از سهم
یورو دالرمیلیون الريدارزشوزنمیلیون

30381675224115.489.24بنزین
گاز 13249640.670.26نفت
کاالها 16457170562193583.8590.50سایر
واردات کل 196271878024240100100جمع

درعمدهواردات ترتیبکشور به گزارش مورد کشورهايدوره عربـی") 1از متحـده 7472بـا"امارات
ارزش و تن یورو5974هزار دالر7755معادل(میلیون و38.07یا) میلیون وزنـی سـهم 31.99درصـد
ارزشی سهم ارزش1104با"چین") 2،درصد و تن یورو1591هزار دالر2046معادل(میلیون ) میلیون

و5.62یا وزنی سهم ارزشـی،8.44درصد سـهم ارزش922بـا"آلمـان") 3درصـد و تـن 1492هـزار

یورو دالر1925معادل(میلیون و4.70یا) میلیون وزنـی سـهم ارزشـی،7.94درصـد سـهم ) 4درصـد
ارزش738با"ترکیه" و تن یورو1243هزار دالر1586معادل(میلیون سـهم3.76یـا) میلیـون درصـد

و و6.54وزنی ارزشی سهم کره") 5درصد ارزش11.42با"جمهوري و تن یـورو1212هزار میلیـون
دالر1556معادل( وزنی5.82یا) میلیون سهم ارزشی6.24درصد سهم .استپذیرفتهانجام،درصد

وارداتی کاالي تن هر قیمت باشد) دالر1235معادل(یورو956.85متوسط .می

ماهدر:)  نخستپنج حدود1389ساله کشور نفتی غیر صادرات کل تـن25.2از هـزار
ارزش به و یورو19.8کاال دالر25.3معادل(میلیون چمدانی) میلیون تجارت محل . اسـتشـدهحاصلاز

کاالهـاي شـامل کاالها سایر و پتروشیمی محصوالت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب
دستی صنایع و فرش معدنی، کشاورزي، باشدوصنعتی، می زیر .بشرح

) (89-1388

کاال صادراتیينوع

ماه سالپنج نخست ماه1389ه سالپنج نخست تغییرات1388ه درصد
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گازي - 15.40-9.04- 26101328170339821460201334.46میعانات
76353265421363731935263719.8068.7359.76پتروشیمیمحصوالت

کاالها 1625646125910112883569489844.0129.2220.66سایر

1389

%31.99

%8.44

%7.94
%6.42

%6.54

%38.67

ب - صادرات:

در پنج ماهه نخس��ت س��ال 1389 
از کل ص��ادرات غي��ر نفتي کش��ور 
حدود 25.2 هزار تن کاال و به ارزش 
)مع��ادل 25.3  ي��ورو  19.8ميلي��ون 

ميليون دالر( از محل تجارت چمداني 
حاصل ش��ده اس��ت. ترکيب کاالهاي 
صادراتي به تفکي��ک ميعانات گازي، 
محصوالت پتروشيمي و ساير کاالها 

ش��امل کاالهاي صنعتي، کشاورزي، 
معدني، فرش و صنايع دستي و بشرح 

زير مي باشد. 

یورو دالر1925معادل(میلیون و4.70یا) میلیون وزنـی سـهم ارزشـی،7.94درصـد سـهم ) 4درصـد
ارزش738با"ترکیه" و تن یورو1243هزار دالر1586معادل(میلیون سـهم3.76یـا) میلیـون درصـد

و و6.54وزنی ارزشی سهم کره") 5درصد ارزش11.42با"جمهوري و تن یـورو1212هزار میلیـون
دالر1556معادل( وزنی5.82یا) میلیون سهم ارزشی6.24درصد سهم .استپذیرفتهانجام،درصد

وارداتی کاالي تن هر قیمت باشد) دالر1235معادل(یورو956.85متوسط .می

ماهدر:)  نخستپنج حدود1389ساله کشور نفتی غیر صادرات کل تـن25.2از هـزار
ارزش به و یورو19.8کاال دالر25.3معادل(میلیون چمدانی) میلیون تجارت محل . اسـتشـدهحاصلاز

کاالهـاي شـامل کاالها سایر و پتروشیمی محصوالت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب
دستی صنایع و فرش معدنی، کشاورزي، باشدوصنعتی، می زیر .بشرح

) (89-1388
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فصلنامه ايران و انگليس شماره 36بازرگاني  4



5بازرگانيفصلنامه ايران و انگليس شماره 36 

صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح

جدول در که مالحظههايهمانگونه شودمربوط گـازي،باکشورقطعیصادراتمی میعانـات احتساب
ودريدرصد22.45افزایشبا یورويدرصد32.18وزن ارزش ارزش23.86معادل(در در درصـدي

رو) دالري به استرو .بوده
ماهدر نخستپنج ارزشهـزار9040.96بـا"چـین")1کشورهاي1389ساله و میلیـون1405.86تـن
دالر1808.87(وریو و37.88یا) میلیون وزنی سهم ارزشـی،17.91درصد 3343بـا"عـراق") 2سـهم

و تن یورو1256.96هزار دالر1614.65(میلیون و14.01یا) میلیون وزنـی سـهم درصـد15.99درصد
ارزشی، عربی")3سهم متحده و2544.50با"امارات تن یورو1134.29هزار میلیـون1454.22(میلیون

و10.66یا) دالر وزنی سهم ارزشی،14.40درصد سهم و1956.69با"هند")4درصد تـن 552.06هزار
ــورو ی ــون دالر712.64(میلی ــون ــا) میلی ســه8.20ی ودرصــد ــی وزن و7.06م ارزشــی ســهم درصــد

و532.03با"افغانستان")5 تن یورو370.28هزار دالر472.53(میلیون سـهم2.23یـا) میلیون درصـد
و ارزشی4.68وزنی سهم پنجم،درصد تا اول هاي مقام ترتیب ایرانبه از نمودندصادرات کسب .را

ه قیمت صادررمتوسط کاالي مشـابه) دالر423.11معادل(یورو329.24اتیتن مدت به نسبت که بوده
گذشــته یــورو5.83افــزایشداراي،ســال ارزش در ارزش0.66کــاهشمعــادل(درصــدي در درصــدي

باشد) دالري .می

13891389

%9.85

%28.81

%61.34

%14.40

%35.62%49.98

1388

%17.91

%15.99

%14.40

%7.06
%4.68

%39.96

همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کش��ور با احتس��اب ميعانات گازي، 
با افزاي��ش 22.45 درصدي در وزن 
و 32.18 درص��دي در ارزش ي��ورو 
)مع��ادل 23.86 درص��دي در ارزش 

دالري( رو به رو بوده است. 
در پنج ماهه نخس��ت س��ال 1389 
کشورهاي 1(«چين« با 9040.96 هزار 
ت��ن و ارزش 1405.86 ميليون يورو 
)1808.87 ميلي��ون دالر( ي��ا 37.88 

درصد س��هم وزني و 17.91 س��هم 
ارزشي، 2( »عراق« با 3343 هزار تن 
و 1256.96 ميلي��ون يورو )1614.65 
ميليون دالر( يا 14.01 درصد س��هم 
وزني و 15.99 درصد سهم ارزشي، 
3(«امارات متحده عربي« با 2544.50 
ه��زار ت��ن و 1134.29 ميليون يورو 
)1454.22 ميلي��ون دالر( ي��ا 10.66 
درصد س��هم وزني و 14.40 درصد 
با 1956.69  ارزش��ي، 4(«هند«  سهم 
ه��زار ت��ن و 552.06 ميلي��ون يورو 

 8.20 ي��ا  دالر(  ميلي��ون   712.64(
درصد س��هم وزن��ي و 7.06 درصد 
س��هم ارزش��ي و 5(«افغانس��تان« با 
532.03 هزار ت��ن و 370.28 ميليون 
ي��ورو )472.53 ميليون دالر( يا 2.23 
درصد س��هم وزن��ي و 4.68 درصد 
سهم ارزشي، به ترتيب مقام هاي اول 
ت��ا پنجم صادرات از ايران را کس��ب 

نمودند.

صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح

جدول در که مالحظههايهمانگونه شودمربوط گـازي،باکشورقطعیصادراتمی میعانـات احتساب
ودريدرصد22.45افزایشبا یورويدرصد32.18وزن ارزش ارزش23.86معادل(در در درصـدي

رو) دالري به استرو .بوده
ماهدر نخستپنج ارزشهـزار9040.96بـا"چـین")1کشورهاي1389ساله و میلیـون1405.86تـن
دالر1808.87(وریو و37.88یا) میلیون وزنی سهم ارزشـی،17.91درصد 3343بـا"عـراق") 2سـهم

و تن یورو1256.96هزار دالر1614.65(میلیون و14.01یا) میلیون وزنـی سـهم درصـد15.99درصد
ارزشی، عربی")3سهم متحده و2544.50با"امارات تن یورو1134.29هزار میلیـون1454.22(میلیون

و10.66یا) دالر وزنی سهم ارزشی،14.40درصد سهم و1956.69با"هند")4درصد تـن 552.06هزار
ــورو ی ــون دالر712.64(میلی ــون ــا) میلی ســه8.20ی ودرصــد ــی وزن و7.06م ارزشــی ســهم درصــد

و532.03با"افغانستان")5 تن یورو370.28هزار دالر472.53(میلیون سـهم2.23یـا) میلیون درصـد
و ارزشی4.68وزنی سهم پنجم،درصد تا اول هاي مقام ترتیب ایرانبه از نمودندصادرات کسب .را

ه قیمت صادررمتوسط کاالي مشـابه) دالر423.11معادل(یورو329.24اتیتن مدت به نسبت که بوده
گذشــته یــورو5.83افــزایشداراي،ســال ارزش در ارزش0.66کــاهشمعــادل(درصــدي در درصــدي

باشد) دالري .می

13891389

%9.85

%28.81

%61.34

%14.40

%35.62%49.98

1388

%17.91

%15.99

%14.40

%7.06
%4.68

%39.96

متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي 
329.24 ي��ورو )معادل 423.11 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، داراي افزايش 5.83 درصدي 

در ارزش ي��ورو )معادل کاهش 0.66 
درصدي در ارزش دالري( مي باشد.
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مباد الت بازرگاني ايران و بريتانيا

براس��اس آمار و ارقام منتشره از 
س��وي صازمان گمرک و درآمدهاي 

ملکه بريتانيا روند بازرگاني خارجي 
بريتانيا طي س��ال ه��اي 2005 تا ماه 

مه س��ال 2010 به ش��رح در زير مي 
باشد.

• صادرات بريتانيا به ايران در سال 
2010 تا ماه م��ه بالغ بر 138 ميليون 
پوند اعالم شده است که 18.2 درصد 
کمتر از دوره مشابه سال 2009 بوده 

است.
• صادرات بريتانيا به امارات متحده 
عربي طي سال 2010 با 1467 ميليون 
پوند 1.4 درصد بيش از زمان مشابه 

در س��ال 2009 بوده است که بخشي 
از آن مربوط به صادرات غير مستقيم 

به ايران مي باشد.
• علت کاهش ص��ادرات بريتانيا به 
ايران در سال 2009 مربوط به تمايل 
ايران به واردات از ساير کشورها )به 
ويژه شرق دور( و نتيجه تحريم هاي 

آمريکا بوده است. 

• واردات بريتانيا از ايران در دوره 
مذک��ور 133 ميليون پون��د بوده که 
347.1 درص��د بيش از س��ال 2009 
بوده است. بخش اعظم آن ممکن است 
نتيجه افزاي��ش واردات فرآورده هاي 
نفتي باشد، همانطور که در پايان سال 

2009 مشاهده شد. 

• در سال هاي اخير بريتانيا ساالنه 
بيش از 200 ميليون پوند  خدمات به 

ايران ارائه داده است.
• ب��ه هر صورت ص��ادرات کاال به 

اي��ران در س��ال 2009 بال��غ بر 214 
ميليون پوند بوده که حدود 18% نسبت 

به سال 2008 کاهش يافته است.
• واردات از ايران در س��ال 2009 

بالغ بر 38 ميليون پوند بوده که کمي 
کاهش يافته است.

بازرگانی روند بریتانیا ملکه درآمدهاي و گمرك صازمان سوي از منتشره ارقام و آمار براساس
هاي سال طی بریتانیا سال2005خارجی مه ماه باشد2010تا می زیر در شرح . به

20052006200720082009%
2008/2009

/
2009

/
2010

%
2009/2010

463.9431.4400.3412.1374.0%9.2-169.0138.018.2 -

38.871.766.466.6195.2%192.8+30.0133.0347.1+
425.1359.7333.9345.5178.8%48.2-139.05.0964-

ایرا به بریتانیا سالصادرات در بر2010ن بالغ مه ماه که138تا است شده اعالم پوند میلیون
سال18.2 مشابه دوره از کمتر است2009درصد .بوده

سال طی عربی متحده امارات به بریتانیا پوند1467با2010صادرات بیش1.4میلیون درصد
سال در مشابه زمان صاد2009از به مربوط آن از بخشی که است ایرانبوده به مستقیم غیر رات

باشد .می
سال در ایران به بریتانیا صادرات کاهش از2009علت واردات بـراي ایـران تمایـل بـه مربـوط

کشورها دور(سایر شرق ویژه است) به بوده آمریکا هاي تحریم نتیجه . و
مذکور دوره در ایران از بریتانیا که133واردات بوده پوند ب347.1میلیون سـالدرصد از یش

است2009 باشـد،. بوده نفتـی هـاي فـرآورده واردات افـزایش نتیجـه اسـت ممکـن آن اعظـم بخش
سال پایان در که شد2009همانطور . مشاهده

200420052006200720082009
234204209163261214
614461443865

ب اخیر هاي سال ازدر بیش ساالنه ارائـه200ریتانیا ایـران بـه خـدمات پوند دادهمیلیون
.است

سال در ایران به کاال صادرات صورت هر بـر2009به کـه214بـالغ بـوده پونـد میلیـون
سال% 18حدود به است2008نسبت یافته .کاهش

سال در ایران از بر2009واردات کاهش38بالغ کمی که بوده پوند استمیلیون .یافته

بازرگانی روند بریتانیا ملکه درآمدهاي و گمرك صازمان سوي از منتشره ارقام و آمار براساس
هاي سال طی بریتانیا سال2005خارجی مه ماه باشد2010تا می زیر در شرح . به

20052006200720082009%
2008/2009

/
2009

/
2010

%
2009/2010

463.9431.4400.3412.1374.0%9.2-169.0138.018.2 -

38.871.766.466.6195.2%192.8+30.0133.0347.1+
425.1359.7333.9345.5178.8%48.2-139.05.0964-

ایرا به بریتانیا سالصادرات در بر2010ن بالغ مه ماه که138تا است شده اعالم پوند میلیون
سال18.2 مشابه دوره از کمتر است2009درصد .بوده

سال طی عربی متحده امارات به بریتانیا پوند1467با2010صادرات بیش1.4میلیون درصد
سال در مشابه زمان صاد2009از به مربوط آن از بخشی که است ایرانبوده به مستقیم غیر رات

باشد .می
سال در ایران به بریتانیا صادرات کاهش از2009علت واردات بـراي ایـران تمایـل بـه مربـوط

کشورها دور(سایر شرق ویژه است) به بوده آمریکا هاي تحریم نتیجه . و
مذکور دوره در ایران از بریتانیا که133واردات بوده پوند ب347.1میلیون سـالدرصد از یش

است2009 باشـد،. بوده نفتـی هـاي فـرآورده واردات افـزایش نتیجـه اسـت ممکـن آن اعظـم بخش
سال پایان در که شد2009همانطور . مشاهده

200420052006200720082009
234204209163261214
614461443865

ب اخیر هاي سال ازدر بیش ساالنه ارائـه200ریتانیا ایـران بـه خـدمات پوند دادهمیلیون
.است

سال در ایران به کاال صادرات صورت هر بـر2009به کـه214بـالغ بـوده پونـد میلیـون
سال% 18حدود به است2008نسبت یافته .کاهش

سال در ایران از بر2009واردات کاهش38بالغ کمی که بوده پوند استمیلیون .یافته
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• طي س��ال هاي 2004 ت��ا 2007، 
س��رمايه گذاري مس��تقيم اي��ران در 
بريتاني��ا س��االنه ح��دود 50 تا 100 
ميليون پوند و در سال 2007 سرمايه 
موجود حدود 600 ميليون پوند بوده 
است. عمده سرمايه گذاري در بخش 

خصوصي بيش��تر از بخ��ش دولتي 
بوده است. 

• س��رمايه گذاري بريتانيا در ايران 
بس��يار پايين و در سال 2007 حدود 

39 ميليون پوند بوده است.
• موازنه س��رمايه گذاري به سوي 

بريتانيا است.
• اگرچه در س��ال هاي اخير مقدار 
در  بريتانيايي  زيادي سرمايه گذاري 
ايران انجام ش��ده اس��ت اما شرايط 
مالي و سياس��ي جهت پيشرفت امور 

از بين رفته يا متوقف شده است.

2004200520062007
97784967
529508523643

2004200520062007
-CC20-
-CC39

هاي سال حدود2007تا2004طی ساالنه بریتانیا در ایران مستقیم گذاري سرمایه تا50،
سال100 در و پوند حدود2007میلیون موجود است600سرمایه بوده پوند عمده. میلیون

است بوده دولتی بخش از بیشتر خصوصی بخش در گذاري .سرمایه
پایین بسیار ایران در بریتانیا گذاري سالوسرمایه بوده39حدود2007در پوند میلیون

.است
است بریتانیا سوي به گذاري سرمایه .موازنه

است شده انجام ایران در بریتانیایی گذاري سرمایه زیادي مقدار اخیر هاي سال در اگرچه
بین از امور پیشرفت جهت سیاسی و مالی شرایط استاما شده متوقف یا .رفته

سرمايه گذاري مستقيم خارجي بريتانيا و ايران
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بخش اول – مباني نظري :

به نظر مي رسد پيش از آغاز سخن 
درب��اره مبان��ي نظري آزاد س��ازي 
مب��ادالت بازرگاني اش��اره به مبادله 
يا داد و س��تد و اهميت توجه به سير 
تح��ول تاريخي آن ضرورت داش��ته 

باشد.
بناب��ر اين با پذيرش اين واقعيت که 
بشر از دوران بسيار قديم دست اندر 
کار مبادله به عنوان همزاد توليد - در 
ابتدائي ترين ش��کل آن – بوده است، 
مالحظه مي ش��ود ک��ه مبادله کاال از 
دوران بسيار قديم وجود داشته است، 
ب��ا اين تفاوت که در آغ��از، مبادله به 
صورت کاال در برابر کاال مرس��وم و 
رايج بوده اس��ت در حالي که امروزه 
مبادله يا خريد و فروش در برابر پول 
و در گونه هاي متفاوت آن مورد عمل 

است.
اهميت مبادله کاال به معنا و مفهوم 
ام��روزي آن و ب��ه صورت آش��کار 
نخستين بار دردس��دهي هيجدهم از 
اقتصاددانان عنوان  از  تعدادي  سوي 
شد و از نقطه نظر مبادالت بازرگاني 

ناظ��ر بري��ک دوره اقتص��ادي کاماًل 
محدود بود. دورهيي که ادبيات تارخ 
اقتصاد به عنوان عصر »مرکانتاليسم« 
عص��ر  ي��ا   )MERCANTALISM(

سوداگري از آن نام برده مي شود.
در سده شانزدهم عوارض ناشي از 
تورم و کندي گسترش پولي،  به ويژه 
در پايان سده س��بب بروز مشکالت 
فراوان ش��د، لذا موجب��ات برقراري 
چنين سياس��تي را در اول س��ده بعد 

فراهم آورد.
بر اساس دبس��تان »سودا گري«يا 
اقتص��ادي  سياس��ت  مرکانتاليس��م 
بايس��تي در مقياس ملي بررس��ي و 
توجيه مي ش��د. به بيان ديگر بايستي 
به گونهيي مورد عمل قرار مي گرفت 
که حساب ثروت و قدرت حکومت به 
سادگي آش��کار و قابل لمس مي بود. 
بنابر اين دبستان س��وداگري بر اين 
باور بود که افزايش پول و ثروت در 
گون��ه فلزي آن، اصلي اس��ت که مي 
تواند اقتصاد را توسعه و رونق بخش 
باش��د. بنابر همين نتيجه گيري است 
که در اين دوره همواره عنوان  ش��ده 
اس��ت که هدف باي��د تحصيل موازنه 
مثبت بازرگاني باش��د. به بيان ديگر 
دولت بايستي تمامي اقدامات ارشادي 
و اقتصادي خ��ود را براي نيل به اين 
هدف متمرکز سازد. اين آموزه سبب 
برانگيختن منازعات تعرفه يي بسيار، 
بروز جنگ هاي ب��زرگ، به ويژه در 
دوران س��لطنت لوئي چهاردهم  شدو 
بيشتر کشورها خصوصًا کشورهاي 
اروپائ��ي را روي��اروي يکديگر قرار 

داد.

آزاد سازي مباد الت بازرگاني بين المللي  

 از انديشه تا عمل

آدام اسميت

نوشته: دکتر اميرهوشنگ اميني
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حدود اواسط سده هيجدهم به دليل 
تحولي طوالني که از س��ال 1740 در 
افزاي��ش قيمت ها آغاز ش��ده بود و 
عم��اًل بازتاب آزادي طلبي کالس��يک 
ب��ود، تحولي همه جانب��ه در اقتصاد 
اروپ��ا رخ داد. تحول��ي ک��ه منجر به 
تثبي��ت سياس��ت اقتص��ادي مکت��ب 
کالس��يک ش��د، مروجين مکتب آزاد، 
فيزيوکرات و طرفداران آنها ش��عار: 
بگذار انجام دهن��د، بگذار جريان يابد 
))Laisse Faire . Laisse Passe (( را 
سردادند. در انگلستان »آدام اسميت« 
اس��کاتلندي   )Adam Smith(  )1(
نش��ان داد که صرفه و صالح در آن 
است که بجاي اس��تفاده از توليداتي 
که هزينه آن در داخل بيشتر از توليد 
آن در خارج است از توليدات خارجي 

استفاده کرد.
وي ثابت کرد که قيودات و مقررات 
سوداگري بار آور اين حاصل است که 
در کار بازرگاني خارجي همواره تنها 
يک برنده وي��ک بازنده وجود خواهد 
داش��ت. در هر حال روشن است که 
نظريه کالس��يک بازرگاني بين المللي 
در آغاز س��ده نوزدهم ب��ر آموزه » 
مزيت هاي نسبي« » ديويد ريکاردو« 
»David-Ricardo« اس��توار ب��وده 
اس��ت. آموزهيي که در اواسط سده 
نوزده��م ب��ه ح��ذف برخ��ي حقوق 
گمرکي در انگلس��تان منجر شد. حتي 
در فرانس��ه نيز که نظام سوداگري تا 
س��ال 1896 اجرا مي شد، اشخاص و 
اقتص��اد دانان صاحب نف��وذي مانند 
 Jean-Batiste« »ژان باتيست س��ه«
Say« ني��ز ب��ه طرف��داري از آزادي 
مب��ادالت بازرگاني و ب��ر عليه نظام 
سوداگري حاکم به مبارزه برخاستند. 
اينان اظهار مي داش��تند: » ثروت در 
جائي بيشتر انباش��ته خواهد شد که 
براي توليد آسان تر کاال به کار کمتر 
نياز است،جائي که بازرگاني خارجي 

از امتياز مستقيم برخوردار است.«

موفقيت اين انديشه در سال 1860 
با انعقاد قرار داد تجاري مبادالت آزاد 
بين فرانسه و انگليس به وقوع پيوست 
و پس از آن بين ممالک اروپائي و در 
قرار دادهاي مش��ابه مورد استفاده و 
اس��تناد قرار گرف��ت. آزادي مبادالت 
بازرگاني از س��ال 1860 به عنوانيک 
اص��ل در انگلس��تان پذيرفته ش��د و 
مورد اجرا قرار گرفت. حتي در اياالت 
متح��ده آمريکا نيز بع��د ازيک دوره 

کاماًل سوداگري نظام گمرکي تا اندازه 
اي سبک برقرار شد.

در س��ده بيس��تم و به ويژه بعد از 
پاي��ان جن��گ جهان��ي دوم، توجه به 
اهمي��ت هر چه بيش��تر بازرگاني بين 
المللي و نقش آن در توس��عه اقتصاد 
جهاني و آزادي مبادالت بين کشورها 
از مقبوليت��ي چش��مگير برخ��وردار 
گش��ت. با وجود اين ترديد نيست که 
چنانچه اهميت مبادله آزاد مورد تائيد 
همه کش��ورها، به ويژه کش��ورهاي 
پيش��رفته نيز باش��د، باز ممکن است 
گرايش هاي سوداگري که در هر حال 
مانع مبادالت بازرگاني خواهد بود به 

گونهيي ظاهر شود.
در سده بيس��تم به لحاظ دو جنگ 
جهاني و بحران اقتصادي س��ال هاي 
1930 برخي ممالک پيشرفته به دليل 
گرايش��هاي ملي گرايانه، خود را تنها 

و تنها ملزم ب��ه حفظ منافع اقتصادي 
خويش مي ديدند.

در حال حاضر نيز به وضوح ديده 
مي شود که حتي برخي از کشورهاي 
مب��ادالت  آزاد س��ازي  ب��ا  مواف��ق 
قراردارن��د  وضع��ي  در  بازرگان��ي 
که در مش��ارکت براي آزاد س��ازي 
بازرگاني ايجاد مش��کل مي کنند، لذا 
اين کشورها براي دس��تيابي هر چه 
بيشتر و س��ريع تر به رفاه اقتصادي 
و انجام اقداماتي ب��راي حفظ صنايع 
ملي خ��ود به تن��اوب از اي��ن گروه 
دوري مي جويند. با وجود اين همان 
گونه که » آالي��س«     »Allais« يکي 
از سرشناسان دست اندر کار اقتصاد 
و بازرگاني بي��ن المللي مي گويد: )2( 
» اقدامات محدود کننده يک کشور در 
برابر کش��ور ديگر، امتيازهايي براي 
کش��ور تحميل کننده مقررات گمرکي 
ايجاد مي کند که منجربه بهبود س��هم 
مب��ادالت بازرگاني آن کش��ور  مي 
شود. اما روشن است که کشورهاي 
ديگر نيز وادار ب��ه مقابله به مثل مي 
شوند و اين اقدامات است که مبادالت 
را در آن واحد با محدوديتهاي متعدد 
مواج��ه مي س��ازد .بنابراين مبادالت 
بازرگاني با مش��کالت بيشتري رو به 
رو مي ش��ود. به همين دليل است که 
چنانچه کش��ورهاي مربوط بخواهند 
از مزاي��اي بازرگاني بين المللي و در 
آم��د حاصل از آن بهره مند ش��وند، 
بايد به عقد قراردادهاي اقتصادي تن 

دردهند.«
از آنجا ک��ه هدف از آزاد س��ازي 
مبادالت بازرگاني بين المللي، جايگزين 
کردن سياس��ت آش��تي بازرگاني با 
سياست جدال برانگيز بازرگاني است، 
در اين صورت تنها از اين طريق است 
که مي توان از امتيازات ناشي از آزاد 
سازي مبادالت بازرگاني بهره جست 
و در ح��د امکان منافع م��ورد نظر را 

محفوظ داشت.

ديويد ريکاردو
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بين  بازرگاني  آزاد سازي مبادالت 
المللي مي تواند ب��ه صورتيک جانبه 
ويا بر اس��اس توافق دويا چند جانبه 
انجام پذير باشد. مانند توافق جاري، 
بي��ن اياالت متحده آمري��کا، کانا دا و 
مکزيک  ،که حاصل آن قرارداد »نفتا« 
مي باشد، ويا توافق مربوط به »گات« 
ق��رارداد عموم��ي تعرف��ه و تجارت 
 General Agreement of Tariff(
and Trade = GATT(.وي��ا اتحاديه 

» European union«اروپا
 در نهايت روش��ن اس��ت که آزاد 
س��ازي مبادالت بازرگاني بين المللي 
مي تواند در س��طوح گوناگون ظاهر 
ش��ود،يعني از تهي��ه و تدوين تعرفه 
هاي ترجيحي ب��راي منطقه هاي آزاد 
تا اتحادي��ه هاي گمرک��ي و همچنين 
جامعه هاي اقتصادي کامل که مرحله 
نهائي و پيشرفته آزاد سازي مبادالت 

بازرگاني است.
توج��ه به اين معن��ا درخور اهميت 
است که مفهوم آزاد سازي بازرگاني 
بين المللي ب��ه گونهيي عملي با ايجاد 
منطقه ه��اي آزاد بازرگاني صرفنظر 
از نمونه هاي ابتدائي و باس��تاني آن 
– نخس��ت در اروپا آغ��از و از رونق 
ف��راوان برخ��وردار گش��ت. اما اين 
منطق��ه هاي آزاد بازرگاني ،  به ويژه 
بن��ادر آزاد بازرگاني ک��ه عهده دار 
بازرگان��ي آزاد بين الملل��ي بودند با 
ايج��اد امپراتوريهاي بزرگ بازرگاني 
و ايجاد بندره��اي آزاد بازرگاني در 
مس��تعمرات رونق خود را از دس��ت 

دادند.
ب��ا اي��ن ح��ال از آنجا ک��ه حرکت 
درمسير آزاد س��ازي بازرگاني  بين 
المللي همواره مستلزم کاهش مقررات 
و قيودات ف��راراه فرآين��د بازرگاني 
بين المللي مي باش��د بنابر اين ترديد 
نيس��ت که تدوين مقررات مربوط به 
کاهش مقررات و قيودات مورد اشاره 
بايد  به گونهيي باش��د که بتواند حس 

رقاب��ت را در جهاني که هر روز بيش 
از پي��ش خ��ود را در تمامي زمينه ها 
آزاد مي سازد فراهم ساخته، افزايش 
دهد. بدين س��ان است که آنچه اکنون 
در پي خواه��د آمد، توصيف کوتاهي 
اس��ت از گونه هاي متفاوت انديش��ه 
و تفک��ر و همچنين حرک��ت درباره و 
جهت آزاد سازي بازرگاني بين المللي 
به طور اعم، به بيان ديگر گفتاريست 
درباره مضاميني��ا مفاهيم مربوط به 
مقررات عمومي، نظريه بازرگاني بين 
المللي و همچنين آزادسازي بازرگاني 
بي��ن المللي که تص��ور آن منطقه ها، 
سرزمين ها، قراردادها و جامعه هاي 

اقتصادي را در خود دارد.

تدوين مقررات عمومي :

هنگامي که از تهيه و تدوين مقررات 
عمومي براي آزاد س��ازي بازرگاني 
بين المللي س��خن به مي��ان مي آيد ، 
م��راد تحت مق��ررات جديدي��ا تعديل 
قرار دادن بخش��ييا تمام��ي جريانات 
بازرگاني بين دويا چند کشور به طور 
اعم و در م��وارد ويژه به طور اخص 
مي باشد. بدين معنا که پيش از آن که 
برخ��ي فعاليت ها را به عنوان مثال از 
نظم خارج ويا از مقررات فارغ سازيم 
و چگونگ��ي تدوين مق��ررات را بهتر 

بشناسيم.
بايد دانست که از دير زمان هدف از 
تهيه و تدوين مقررات عمومي همواره 
ايجاديا افزايش نرخ اس��تقبال، تامين 
مناف��ع کل جامعه و محافل سياس��ي 
حاکم بر جامعه بوده است. با اين حال 
به نظر مي رسد دشوار بتوان تعريف 

جامعي براي آنيافت.
»آلکس��اندروف«  و  »ش��ولتس« 
)Schultz & Alexandroff ( دوت��ن 
از برجس��ته تري��ن صاحبنظران در 
زمينه بازرگاني   بين المللي، به ويژه 
منطقه ها و س��رزمين ه��ا و اتحاديه 

ه��اي آزاد بازرگان��ي درباره تعريف 
مقررات عمومي، ده نوع تعريف ارائه 
داده، مش��کالت مربوط را به بهترين 
وج��ه عنوان مي کنن��د. )3( ،« برنيه » 
 )  Bernier & Lajoie (  « و » الژوآ 
در تعري��ف و تبين تدوي��ن مقررات، 
تعريف ارائه ش��ده از س��وي » کميته 
فعاليتهاي دولتي سناي اياالت متحده 
آمريکا » را که به معنا و مفهوم وسيع 
کلمه پيشنهاد شده به شرح زير عنوان 
مي کنن��د.)4( : » تدوي��ن مقررات مي 
تواند و بايس��تي در ب��ر گيرنده کليه 
فعاليتهائي که  باشد.  فعاليتهاي دولت 
بيش��تر عبارتند از عرضه امتيازات و 
تحميل محدوديت ه��ا و در نهايت به 
معناي وس��يع کالم در حدود برنامه 
هاي کمک نق��دي، برنامه هاي تحقيق 
و توس��عه، تنظيم خدمات از نوع مالي 
و امتيازات ارائه ش��ده به افراد بخش 
خصوصي توسط دولت » و اينها همه 
کاًل محتواي تدوين مقررات را شامل 
مي باشند وبه نظر برخي اقتصاددانان 
س��ه دليل عمده براي تهي��ه و تدوين 

مقررات وجود دارد:
الف- اصالح نواقص بازار

ب- توزيع مجدد ثروت و در آمد
پ- تامي��ن هدفه��اي اجتماع��ي و 

فرهنگي 
پيروان اين ط��رز تلقي و روش بر 
اين باورند که » ارش��اد » ويژه دولت 
اس��ت و نبايد پي��ش از آن که اثرات 
اقتصادي آن مشخص شود، برآورد 
و مورد س��نجش قرار گيرد، زيرا تنها 
در اقتصاد بازار است که اخالق فردي 
و اجتماعي مشخص مي شود و نتايج 
آن قابل س��نجش اس��ت. به هر حال 
توضيح دالئل س��ه گانه فوق به شرح 

زير است:

الف – اصالح نواقص بازار:
مفهوميا اصط��الح، اصالح نواقص 
ب��ازار به طور کلي و اصولي ش��امل 



پن��ج حالت متفاوت اس��ت که در زير 
فهرست وار عنوان خواهد شد.

انحصار طبيعي: انحصار طبيعي به 
اين معناست کهيک صنعت تنها دريک 
صورت م��ي تواند موث��ر باقي بماند 
که تنهايک توليد کننده وجود داش��ته 

باشد.

مقررات  تح��ت  بايس��تي  رقاب��ت: 
باش��د،يعني قوانين و مقررات مربوط 
مدون باش��د تا بتواند ش��رکت هاي 
بخش مربوط و مشتري ها را حمايت 
کن��د. وقتي صنعت نتوان��د خود را با 
کمب��ود موجود ميان عرضه و تقاضا 

تطبيق دهد رقابت به وجود مي آيد.

اثرات خارجي: مقررات زماني تهيه 
و تدوي��ن مي ش��ود که بي��ن  هزينه 
هاي اجتماع��ي و خصوصي اختالف 
وجود داش��ته باشد، مانند آلودگيهاي 

اجتماعي.

اس��تفاده نامطل��وب از منابع ملي: 
اس��تثمار توس��طيکيا چند نفر ممکن 
است به خلع مالکيت ديگرانيا استفاده 
غير موث��ر و نا مطب��وع منابع منجر 

شود.

کمبود اطالعات: براي تصميم گيري 
و تهيه و تدوين مق��ررات بايد تمامي 
اطالعات را در اختيار داش��ت. چيزي 

که همواره وجود ندارد. 
روش��ن اس��ت که برطرف ساختن 
اين نوع مش��کالت و نواقص مستلزم 
تدوين و اج��راي مقررات، تحصيل و 
انتشار اطالعات کافي و صحيح است. 
به نحوي که بتوان اصول را به کساني 
که داراي اطالعات نيستند رساند و به 
کس��اني که داراي اطالعات مي باشند 
تحميل کرد و بدين سان بتوان بخش 
خصوصي را در تصميم گيري کمک 

و راهنما بود.

ب – توزي�ع مج�د د ث�روت و 
درآمد

ب��راي تامين ش��رايطي ک��ه بتوان 
ب��ه توزي��ع مج��دد ث��روت و درآمد            
دس��تيازيد، بايس��تي ضم��ن محدود 
کردن منافع انحصاري و جلوگيري از 
جريانيافتن قيمت هاي نامناسب و به 
طور کلي هر نوع تبعيضي در ارتباط 
ب��ا مصرف کننده به وي��ژه در مورد 
کاهش انحراف از تحوالت اقتصادي و 
کوشش در جهت برقراري و تضمين 
ثبات اقتصادي به  گونه اي همه جانبه 

اقدام کرد.

پ – تامين هدف هاي اجتماعي 
و فرهنگي:

براي تامي��ن هدف هاي اجتماعي و 
فرهنگي که به هر حال الزمه آن حفظ 
مناب��ع ملي، بهبود بهداش��ت، حمل و 
نقل، ارتباطات و تامين امکانات گذران 
اوق��ات فراغ��ت از کار روزم��ره مي 
باشد، بايستي اقدام به تدوين مقررات 
کرد. عوامل رايج براي تدوين مقررات 
عبارتن��د از: کنت��رل مالکيت خارجي، 
برقراري قيمتهاي مناس��ب و فارغ از 
نوس��ان و در نهايت محتواي مقررات 

و حقوق گمرکي.
تهي��ه و تدوي��ن مقررات مس��تلزم 
صرف هزين��ه هاي گزاف ميباش��د. 
هزين��ه هايي که مي ت��وان آنها را در 
دو گروه، با عن��وان هاي هزينه هاي 
مستقيم و غير مس��تقيم تقسيم بندي 
کرد. روش��ن اس��ت ک��ه هزينه هاي 
مستقيم عبارتند از هزينه هاي مربوط 
به ضرورت تحمل هزينه هاي ادارات 
و دستگاههاي عمومي، کاغذ بازيهاي 
راي��ج در تمامي ممال��ک و احترام به 
اصول مبان��ي کار. در حاليکه هزينه 

هاي غيرمستقيم به هزينه هائي اطالق 
مي ش��ود که ب��ه منظ��ور کندکردن 
نقش ني��روي بازار و برقراري عدالت 
اجتماعي ايجاد مي ش��ود و در نهايت 
موجب زيان رس��اندن ب��ه ابتکارات 

تکنولويژيک خواهد بود.
به هر تقدير بنابر آنچه گفته شد بايد 
توجه داشت که برقراري شرايط الزم 
ب��راي ايجاد بازرگاني آزاد مس��تلزم 
کاهش ويکسان سازي مقررات است، 
زيرا تنها در چنين صورتي اس��ت که 
بازرگان��ي از جذابيت الزم برخوردار 
ميش��ود و بدين س��ان قادر به جذب 

سرمايه مي گردد.
البت��ه اين کام��اًل پذيرفتني اس��ت 
که کاهش مق��ررات و تس��هيل امور 
ج��اري بازرگاني، تصوير بازگش��ت 
ناگهان��ي به نيروي ب��ازار آزاد را به 
هم��راه دارد، اما از آنجا که تس��هيليا 
آزادس��ازي بازرگاني به هيچ وجه به 
معناي حذف مقررات نيست، بنابر اين 
روشن است که منظور کاهش برخي 
نظارته��اي دولت بر برخ��ي فعاليتها 
و تصمي��م گيريها و در نهايتيکس��ان 
سازي مقررات مي باشد. لذا به گونه 
اي که مش��اهده مي ش��ود در بيشتر 
اصالح  براي  پيش��رفته  کش��ورهاي 
مقررات بيش از حد کوشش مي شود. 
افزون بر اين بايدياد آور ش��د که در 
بخش مال��ي، تغيي��رات در قوانين و 
مقررات بانکي عالوه بر فراهم سازي 
امکان جلب س��رمايه ه��اي خارجي، 
رقاب��ت بين بانکه��اي خارجي را نيز 
افزاي��ش خواهد داد و بدين س��ان بر 
توسعه حجم فعاليتهاي بازرگاني اعم 

از ملي و بين المللي خواهد افزود.
اما نکته اي که توجه به آن در خور 
اهميت اس��ت اين که اساس��ًا کاهش 
مقررات به لحاظ پي آمد هاي ناش��ي 

از آن بسيار مشکل است.
 Herbert – ( »هرب��رت – گروبل «
Grubel ( اقتصاد دان بنام موسس��ه 
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فري��زر ) Frazer ( مي گويد: »با آنکه 
تدوين مق��ررات بازرگاني بين المللي 
به گونه اي عمل م��ي کند که به طور 
مس��تقيم تنها براي چند نفر سود آور 
است، اما مسلم است که منافع اکثريت 
را نيز ب��ه هم��ان ان��دازه تامين مي 
کند.« وي بااين ب��اور عنوان مي کند 
که: »تنظيم مقررات به عنوان وس��يله 
اي غي��ر دقي��ق، نمي تواند ب��ا تمامي 
نيازهاي افراديايک نا حيه مقابله کند، 
ام��ا بازرگاني آزاد - خ��واه از طريق 
ايجاد  بازرگاني،  قرارداده��اي  انعقاد 
اتحادي��ه بازرگان��ي و نهايت��ًا منطقه 
ها و س��رزمين ه��اي آزاد بازرگاني 
– بيش��تر مي تواند خود را با نيازها 
همسو س��ازد »گروبل« در اين زمينه 

مي نويسد:
»نارسائي هاي اداري و سودجويي 
هم��واره مانع��ي عمده ف��راراه جذب 
و وفور س��رمايه گذاري براي توليد 
کاالوخدمات است، در حاليکه کاهشيا 
تس��هيل مقررات و به بيان ديگر آزاد 
س��ازي بازرگان��ي با جل��ب و جذب 
س��رمايه موجب افزايش نرخ اشتغال، 
بهب��ود کيفي��ت و کار آئ��ي کارگران 
محل��ي و ... براي طرفين داد و س��تد 
گش��ته، موجبات تامين منابع مالي را 
فراه��م خواهد س��اخت. کاري که در 
نهايت منجر به دس��تيابي به هدفهاي 
اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي مورد 

نظر خواهدشد.

اث�رات اقتص�ادي آزاد س�ازي 
مباد الت بازرگاني:

ب��ه نظر مي رس��د الزم به توضيح 
نباش��د که منظ��ور از آزاد س��ازي 
مب��ادالت بازرگاني چيزي جز کاهش 
موان��ع گمرکي و ماليات��ي و همچنين 
قائل ش��دن برخي ديگر امتيازات در 
مب��ادالت بازرگان��ي نيس��ت. نظريد 
بازرگاني، بين المللي گوياي آنست که 

چنين اقدامي،يعني آزاد س��ازي حتي 
محدود مبادالت بازرگاني نيز مبادالت 
و تخصص ها را افزايش خواهد داد و 
اينها نيز به نوبه خود س��بب پيشرفت 

خواهند شد. پيشرفت به معنا و مفهوم 
واقع��ي آن،يعني توس��عه در معناي  
)Development ( آن، اکن��ون باي��د 
با کوش��ش ه��ر چه بيش��تر دريابيم 
چگونه است که وقتي آزادي مبادالت 
وج��ود دارد براي کل جامعه نيز رفاه 

اجتماعي بيشتري فراهم مي شود.

نظريه کالسيک بازرگاني:

 )6(  Harris »به عقيده » هاري��س
اس��اس نظري��ه کالس��يک بازرگاني 
مبتني بر دکترين » مزيت هاي نسبي« 
 )David Ricardo( )ديويدريکاردو( 
استواراس��ت، نظريه اي که در اوائل 
س��ده نوزدهم مطرح شد. » ريکاردو« 
بر اين باور بود که آنچه بيش از همه 
در هزين��ه تولي��د کاال داراي اهميت 
است، هما نا سهم نسبي هزينهيا مزد 
کار کارگر در کل هزينه توليد است و 
نه هزينه هاي مطلق، زيرا عامل اصلي 
تمامي کاالهاي توليدي قابل مبادلهيکي 
و هما نا کار کارگر اس��ت. وي نشان 
داد که وقتي بين دو کشور در شرايط 
مس��اوي تقاضايا کاال م��ورد مبادله 

ق��رار مي گيرد، هريک از دو کش��ور 
طرف داد و س��تد دس��ت به صدور 
کاالئي مي زنند که در آن امتياز نسبي 
بيش��تري برخوردار مي باشند، بنابر 
اين با اختصاص آن کاال به خود، رفاه 

اقتصادي خود را افزايش مي دهند.
ام��ا آنط��ور ک��ه »کاو« و »جونز« 
)Caves & Jones ( در بخش بازرگاني 
کتاب » اقتصاد بين الملل » خود اشاره 
مي کنند )7(، مدل »ريکاردو« نمونهي 
مبادالت  قديم��ي وس��ادهي  بس��يار 
بازرگاني اس��ت ک��ه ام��روزه ديگر 

پذيرفتني نيست.
»ري��کاردو« ب��ر اين ب��اور بود که 
تمامي کاالهاي قابل مبادله ناش��ي از 
وجوديک عامل اصل��ي توليد و همانا 
ني��روي کار کارگ��ر اس��ت و نيازي 
نيست که کشور براي توليديک کاالي 
امتياز مطلق مساوي  مشخص داراي 
در تولي��د همان کاال باش��د. آنچه در 
پروسهيا جريان توليد درخور اهميت 
است، هزينه نسبي کار کارگر است و 
نه هزينه مطلق آن. فرض بر اين است 
که در کش��ور )A(يک واح��د کارگر 
م��ي تواند دو واحد گن��دم توليديايک 
واحد پارچه توليد کند، در حاليکه در 
کشور)B(  بر عکس است بايک واحد 
کارگر مي توان دو واحد پارچه ويک 
واحد گندم تولي��د کرد، در اينصورت 
صالح و صرفه اقتصادي در آن است 
که کشور )A( به توليد گندم و کشور 
)B( به توليد پارچ��ه بپردازد. به بيان 
ديگر مالحظه مي ش��ود که در اينجا 
کش��ور )A( در توليد گندم و کش��ور 
)B( در توليد پارچه از مزيت نس��بي 

برخوردار مي باشند.

نظريه سهم عوامل توليد:

به کوتاه س��خنياد آور مي شود که 
آموزه » مزيت نسبي » )ريکاردو( در 
س��ال 1933 با نظريه اي که از سوي  

هربرت گروبل
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Haeckscher- « »هکش��نر- اولين«
Ohlin » ارائه ش��د ت��ا حدود زيادي 
تکميل و گسترش��يافت، بدين س��ان 
در مجموع مالحظه ش��د که در نظريه 
مزيت نس��بي »ريکاردو« س��هم کليه 
عوامل توليد ناديده انگاشته شده بود 
و در نتيج��ه اين تص��ور را در ذهن 
آدمي ايجاد مي کرد که کشورها همه 
داراي کلي��ه عوام��ل توليد ک��ه همانا 

نيروي کار کارگر باشد مي باشند.
اين نظريه در س��ال 1953 از سوي 
»لئونتيف« )Leontief ( مورد سنجش 

و آزمايش قرار گرفت.
نظري��ه »اولين« عب��ارت از اين بود 
که نس��بتي که ميان سرمايه و نيروي 
کار وجود دارد، به طور نمونه براييک 
کش��ور صنعتي مانند اي��االت متحده 
آمري��کا بمرات��ب باالت��ر از طرفهاي 
بازرگاني آن کشور است. در حاليکه 
»لئونتيف« در تجزي��ه و تحليل هايي 
که در اين زمينه ب��ه عمل آورده بود 
ب��ه نتيجه ديگري رس��يده بود که در 
مجموع بر عکس عنوان مي ش��ود و 
به عنوان » نظري��ه مخالف لئونتيف » 
معروف است. اين تجزيه و تحليل مي 
گويد: اياالت متحده آمريکا صادراتش 
را با نيروي کار قوي و سرمايه کمتر 
قوي توس��عه مي بخش��د در حاليکه 
تولي��دات را با س��رمايه زي��اد وارد 
خواهد کرد. البته بايدياد آور ش��د که 
گروه زيادي نيز به اين تضاد پاس��خ 
گفتن��د و توجيه کننده موقعيت بودند، 
بنابراين به هيچوجه نظريه » اولين«را 

رد نکردند.
در س��ال 1977 » موري��س بي��ه« 
اقتص��اددان   »Maurice Bye«
فرانس��وي در چارچ��وب اين تجزيه 
و تحليل توضي��ح داد که )8( : منتهي 
ش��دن نظريه » لئونتيف » به گسترش 
نظريه س��نتي اجتناب ناپذير است. به 
همين دليل و دالئ��ل ديگر بنا به باور 
»هاريس« در سال 1960 کمتر اقتصاد 

دان دس��ت اندرکار ام��ور بازرگاني 
بين الملل��ي از  پيش بيني هاي نظريه 
»مزيت نسبي«يا »سهم عوامل توليد« 
ارضاء ش��د، لذا به همين دليل تجزيه 
و تحليل ه��اي بازرگاني را در جهت 

ديگري سوق دادند.
آنها مي توانستند دريابند که واقعًا 
چرا مثاًل کش��ور کان��ادا گندم صادر 
مي کند، عربس��تان سعودي نفت؟ اما 
وقتي س��خن از کاالهاي ساخته شده 
در ميان اس��ت به زحم��ت قابل فهم 
است که چرا اياالت متحده تلويزيون، 
آلمان ف��والد و ژاپن موتورس��يکلت 
صادر مي کنند. به همين دليل است که 
»ورنون«  ) Vernon (در سال 1966 
نظريه گ��ردش توليد را پذيرفت و آن 
را ب��ا بازرگاني بين المللي تطبيق داد. 
اين ام��ر از طريق نوآوريها درتوليديا 
روش��يک کارخان��ه در توليد توصيه         
مي ش��ود، امتيازي که به طور موقت 
در اختياريک ش��رکت قرار مي گيرد 
و مادام که روش��يا نوآوري عمومي 
نش��ده بکار گرفته مي شود و لذا در 
واقع به صورت وجه مشترک رقابت 
در مي آيد و ... اين منطق در آن زمان 
بر اساس��يک برنامه اقتصاد کالن از 

سوي » ورنون« پذيرفته شد.

نظريه مباد الت بازرگاني:

بازرگاني«  »مبادالت  نظريه  آنکه  با 
بعد از نظريه »مزيتهاي نسبي« ديويد 
ري��کاردو ارائه ش��د و تا حدودي هم 
مورد اصالح ق��رار گرفت با اين حال 
اس��اس آن ت��ا اندازه اي حفظ ش��ده 
است. اساس و مبناي اين نظريه بيان 
بازرگاني بين المللي، به ويژه چگونگي 
عرض��ه مزي��ت ه��اي آن ميباش��د. 
»موريس بي��ه« )Maurice Bye ( در 
اين زمينه در س��ال 1977 عنوان کرد 
ک��ه : )8( تجزيه و تحليل کالس��يک و 
نئوکالس��يک، در ش��رايط متعادل به 

سبب وضع منابع و مساعدت عوامل 
مربوط به مبادالت بين المللي در مقام 
مقايس��ه با اقتصاد متمرکز بس��ته از 
امتياز بيش��تري برخوردار مي شود 

و... .«
به هر حال روشن است که بازرگاني 
بين المللي بايس��تي با محدوديت هايا 
اقدام��ات مح��دود کنن��ده مقابله کند. 
توس��ل به تعرفه هاي گمرکييا سهميه 
بندي از س��وي چند کش��ور س��بب 
خواهد شد که بازار داخلي حفظ شود 
و صنايع کشور را در برابر بازرگاني 
بين المللي حفظ کند، اما مس��لم است 
که در مقابل، اقدامات مش��ابهي را از 
سوي ساير کش��ورها موجب خواهد 
شد که بي ترديد باعث کندي مبادالت 

بين المللي خواهد شد.
 »Ronald Scherer« »رونالد شرر«
عض��و  و  کانادائ��ي  دان  اقتص��اد 
کميس��يون س��لطنتي کانادا در زمينه 
اتحادي��ه اقتصادي و آينده پيش��رفت 
هم��ه جانبه کان��ادا در س��ال 1985 
در تحليل��ي عن��وان مي کن��د که: )9(  
محدوديت ه��اي مربوط به بازرگاني 
بين الملل��ي، به صورت مال��ي مانند: 
تعرفه گمرکييا کميت کاال مانند سهميه 
بندي در فعاليت، اصالح نس��بي قيمت 

هاي توليدات است. روشن است که:
سهميه بندي روي قيمت ها متقاباًل 

اثر مي گذارد.
س��هميه بندي موقعيت بازار داخلي 
کند،بنابراين موجودي  را محدود مي 
توليدات خارجي و افزايش قيمت ها را 

اصالح مي کند.
سهميه بندي به نوعي موجب بهبود 
قيمت ها مي ش��ود، البته به طور غير 
مس��تقيم، به ويژه در مقام مقايسه با 
تعرفه هاي گمرکي که روي قيمت هاي 

توليدات خارجي اثر مستقيم دارند.

اد امه د ارد . . . 

مقالهفصلنامه ايران و انگليس شماره 36 13 



فصلنامه ايران و انگليس شماره 36گزارش 14 

واکنش سرمايه گذاران به حضور زنان
در

هيات مديره شرکت ها

يک پژوه��ش اقتصادي بس��يار زبان 
زد که چند س��ال پيش انجام ش��د، نشان 
مي دهد که ش��رکت هايي که تعداد زنان 
عض��و هيات مديره آن ها باال اس��ت در 
س��ه موردعملکرد بس��يار بهتري نسبت 
به ش��رکت هايي که در آن ها تعداد زنان 
حاضر در هيات مديره اندک اس��ت و يا 
تم��ام اعضاي هيات مديره مرد هس��تند، 
دارن��د. اين م��وارد عبارتن��د از:کارکرد 
دارائي ش��رکا، بازده فروش و برگش��ت 

سرمايه.

گروهي از پژوهش��گران به سرپرستي 

فران��ک دابين جامعه ش��ناس دانش��گاه 
ه��اروارد در حال بررس��ي اين موضوع 
مي باش��ند که پس از پيوس��تن يک زن 
به اعضاي هيات مديره يک ش��رکت چه 
تغييراتي در ارزش سهام آن شرکت پديد 
مي آيد. نتايج جاصل از پژوهش دردسر 

ساز شده اند. 

س��ال بعد که تعداد زنان هيات مديره 
افزايش يافت، قيمت س��هام اندکي رو به 
کاهش نهاد. و اي��ن کاهش به علت نقص 
در عملکرد ش��رکت نبود. ب��ه طوري که 
بررسي ها نش��ان مي دهد عملکرد مالي 

ش��رکت به ط��ور متوس��ط در اين مدت 
ب��دون تغيير باقي ماند ، درعوض به نظر 
مي رسد تقصيراز يک سو نگري سرمايه 
گذاربوده اس��ت، به ويژه س��ازمان هاي 
س��رمايه گذار که س��هام کمي در اختيار 

دارند.

دابين و همكارانش با اس��تفاده از داده 
هاي مربوط به 400 بنگاه عمده آمريكايي 
كه در طول 10 سال جمع آوري شده بود 
به س��اخت مدل هاي آماري براي اندازه 
گيري تاثير تنوع جنس��يتي اعضاي هيات 
مدي��ره بر س��هام داران پرداختند. آن ها 

Andrew O’ Connell:نوشته
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دريافتند كه پس از پيوستن زنان به هيات 
مديره، سهام داران مالك حداقل 5 درصد 
از سهام ش��ركت ، سهام خود را افزايش 
مي دهن��د، اين در حالي اس��ت كه بنگاه 
هاي سرمايه گذاري كوچك با ورودزنان 
ب��ه هيات مديره از ميزان س��هم خود در 
ش��ركت مي كاهن��د.  دابين م��ي گويد: » 
اين تاثي��رات به لحاظ آماري كامال معني 

دارمي باشند.

سرمايه گذاران غير عمده ،با ميزان 
س��هامي كمتر از 5 درصدس��رمايه 
ش��رکت، روي هم رفته مالك نيمي از 
سهام ش��ركت هايي بودند كه دابين 
و همكارانش ب��راي پژوهش خود از 
داده هاي آن ها استفاده كرده بودند. 
اين رق��م تقريبا دو براب��ر ميزان كل 
سهم س��هام داران عمده اين شركت 
ها ب��ود. بنابراين تاثير نهايي اين بود 
ك��ه ارزش س��هام ش��ركت هايي كه 
زنان به هيات مديره آنان مي پيوندند 
كاهش يابد. اين كاهش ارزش س��هام 
در حال��ي اتف��اق مي افتد ك��ه ميزان 

سود دهي ش��ركت تغييري نكرده است.
البت��ه، س��هام داران عمده م��ي دانند كه 
اعم��ال آن ها  زير ذره بين رس��انه هاي 
ماليودولتي مي باشد. از جمله موفقترين 
موسسات سرمايه گذاري، صندوق هاي 
بازنشس��تگي عمومي هستند كه سال ها 
براي ايجاد تنوع جنسيتي درهيات مديره 
شرکت ها تبليغ كرده اند. بنابراين منطقي 
به نظر مي رسد كه اين سهام داران حمايت 
خود از افزايش تنوع جنسيتي را با خريد 
سهم بيشتر نشان دهند. اين در حاليست 
كه س��هام داران غير عمده به نوعي زير 
رادار پرواز مي كنند و به عبارتي به علت 
عدم توجه رس��انه اي، كسي عملكرد آن 
ه��ا را زير نظر ن��دارد. بنابراين آن طور 
كه دابين، جيووك جانگ اس��تاد هاروارد 
و الكس��اندر كالو از دانشگاه آريزونا در 
يك��ي از مقاالت پژوهش��ي خ��ود آورده 

اند:« اين س��هام داران عم��ده تمايل خود 
براي فروش سهام به دنبال افزايش تنوع 
جنس��يتي درهيات مدي��ره را كمتر پنهان 

مي كنند.«

پژوهشگران بر اين باورند كه در غياب 
بررسي عمومي و توجه رسانه اي، تفكر 
حاكم بر مديران صندوق هاي س��رمايه 

گذاري كه معموال رهب��ري و موفقيت را 
ويژگي هاي��ي مردانه مي دانند، مي تواند 
منجر به بي عالقگي اين س��رمايه گذاران 
به ش��ركت هايي كه زنان درهيات مديره 
آن��ان حضور دارند، ش��ود. در بيش��تر 
موارد اين بي عالقگي ناخودآگاه است و 
افراد متوجه تاثير اين تفكر بر تصميمات 
س��رمايه گذاري خود نيس��تند. پژوهش 
هاي روانشناسي نشان مي دهد كه انسان 
ها از كليشه هاي موجود به عنوان راهي 
براي قضاوت س��ريع، در مورد آنچه به 
عنوان تف��اوت در توانايي ه��اي زنان و 
مردان در ذهن خود دارند، اس��تفاده مي 

كنند. 

كاتاليس��ت كه يك بنگاه غي��ر انتفاعي 
فع��ال در زمينه توانمند س��ازي زنان در 
كس��ب و كار اس��ت، به طور مستقيم در 

م��ورد پژوهش ه��اي دابي��ن اظهار نظر 
نكرده اس��ت. اما جان كامبوپيانو مسئول 
كل قسمتپژوهش هاياين بنگاه مي گويد، 
كه گزارش س��االنه اين سازمان در سال 
2007 ب��ا عنوان » مهمترين نكته: عملكرد 
شركتي و حضور زنان درهيات مديره« ، 
نشان مي دهد كه همبستگي آماري بااليي 
مي��ان عملكرد مالي ش��ركت ه��ا و تنوع 

جنسيتي در مديريت شركت وجود دارد.
او مي گويد:« ما مي دانيم در صورتي 
كه ايجاد تنوع جنسيتي به خوبي به اجرا 
گذاشته و مديريت شود، شركت ها نتايج 
بهتري مي گيرند. براي ش��ركت هايي كه 
در ايجاد تنوع جنس��يتي درهيات مديره 
خود موف��ق عمل مي كنن��د، اين امر مي 
تواند به معناي افزايش استقالل، نوآوري 
و همچنين توس��عه حك��م راني خوب در 
شركت باش��د. تمام اين موارد مي توانند 
در انتها ب��ه عملكرد هر چ��ه مطلوب تر 

شركت بيانجامند.«

Harvard Business Review:منبع
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بارها از خودم پرسيدم چطور من به 
عنوان كودكي از خانواده اي  كارگري 
توانسته ام  چنان پيشرفت كنم كه در 
كنار افرادي تحصيل كرده و روشنفكر 
و در محيط هاي كاري س��طح بااليي 
مانند آنچه تا كن��ون تجربه كرده ام، 
واقع ش��وم. با نگاهي به گذشته خود 
متوجه شده ام  آنچه محرك پيشرفت 
حرف��ه اي من ب��وده عوام��ل چندان 
کمياب و ويژه اي نيس��تند : اشتياقي 
هميش��گي به اينكه به اصطالح براي 
خودم كسي شوم،  برخورداري از اين 
موهبت كه هرگز اعتماد به نفس کاذب 

نداشته ام و همواره براي اثبات خود 
تالش كرده ام، سخت كوشي، ساعت 
ه��اي متمادي تمرين و البته نقش غير 
قابل انكار سهمي كه از شانس و اقبال 

داشته ام. 
انگيزه اوليه من براي پيشرفت، اين 
بود كه سرنوش��تي متفاوت از پدرم 
داشته باش��م. پدر من تمام عمر خود 
را مانند سنجابي كه در يك چرخ گير 
افتاده و مدام مس��ير بسته اي را دور 
مي زند، در ش��غل ه��اي متعدد گير 
افتاده بود. زماني كه او آخرين شغل 
واقع��ي خود يعن��ي كار به عنوان يك 

مامور حمل و نقل بار در كش��تيراني 
را از دست داد، من هفت سال داشتم. 
پس از آن تالش��هاي ناموفق او براي 
تامين خانواده ش��روع ش��د، اول كار 
به عنوان مامور رساندن احضاريه و 
ش��كايات قضايي به درب منزل افراد، 
سپس پر كردن محموله هاي نوشيدني 
غير قانوني كه به مقصد نيوجرس��ي 
فرس��تاده مي ش��دند، تجربه ناموفق 
باز كردن يك مغازه فروش نوشيدني 
و در آخر نيز كار طاقت فرس��ا براي 
ب��رادرزاده اش در يك كارگاه كوچك 

خاك گرفته.

مسير ناشناخته موفقيت من

by: Warren Dennis
 استاد مديريت در دانشگاه

کاليفرنياي جنوبي
Harvard Business Review
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انگيزه ما هر چه كه باش��د، هر يك 
از م��ا در جس��تجوي آين��ده بهتر به 
فرصتهايي ك��ه زندگي در اختيارمان 
قرار مي دهد، پاس��خ مي دهيم. اولين 
ش��غل قابل اعتناي من كار به عنوان 
افسر ارتش آمريكا در سال 1944 بود. 
من از فرصتي كه زندگي در اختيار يك 
نوجوان بي دس��ت و پا مانند من قرار 
داده بود شگفت زده بودم. پس از آن 
نيز اليحه ج��ي آي ) برنامه  حمايتي 
دولت آمري��كا براي دادن امكان ادامه 
تحصيل ب��ه نظاميان حاضر در جنگ 
جهان��ي دوم( درب دانش��گاهها را به  
روي ميليونه��ا ارتش��ي طبقه كارگر 
بازكرد. به دنب��ال تصويب اين اليحه 
من نيز توانس��تم به كالج انتوك وارد 
شده و از محيط روشنفكرانه آن بهره 
مند شوم. در آنجا بود كه من شانس 
آشنايي با بزرگترين استاد خود يعني 
داگ مك گرگ��ور را پيدا كردم. او در 
آن زمان رئيس دانشگاه انتوك بود و 
بعدها نيز به پدر » توسعه سازماني« 
تبديل ش��د. مك گرگور من را متقاعد 
ك��رد كه هيچ دليلي براي اينكه من نيز 
همان مسير پدرم را تجربه كنم وجود 
ندارد و اعتقاد داشت هر انسان خوش 
اقبالي مي تواند آن زندگي كه در ذهن 

خود دارد را به دست آورد. 
يكي از استعدادهاي خدادادي داگ، 
قدرت اس��تثنايي او در متقاعد كردن 
ديگران بود. او با مس��ئولين پذيرش 
دانش��گاه MIT صحبت ك��رد و آنها 
را متقاع��د كرد كه م��ن را به عنوان 
دانش��جوي كارشناس��ي در رش��ته 
اقتص��اد بپذيرند. ب��ا توجه به ضعف 
من در رياضيات اي��ن كار، چندان به 
س��ادگي امكان پذير نش��د. نگراني و 
انگيزه قوي من ب��راي اينكه » از پس 
درس��ها بر آيم«،  باعث شد به شدت 
درس بخوان��م. كم كم ج��اي خود را 
پي��دا ك��ردم و از حض��ور در كالس 
هايي ب��ا موضوعاتي چون »راه هاي 
مقابله ب��ا نگراني و ترس انس��اني و 

سياس��ي ناش��ي از جنگ جهاني دوم 
در سازمانهاي اجتماعي«  لذت زيادي 
م��ي بردم. ام��ا ترك اين بهش��ت نيز 
امري ناگزير بود، رفتن به دانش��گاه 
لوزان س��وييس و همچنين كلكته در 
هند باعث ش��د من آش��نايي عميق و 
فراموش نشدني با تحوالت پيش روي 

اقتصاد جهاني پيدا كنم. 

م��ن ني��از ش��ديدي براي ب��ه كار 
گيري عملي آنچ��ه در مورد مديريت 
و رهبري خوانده بودم احس��اس مي 
كردم. بنابراين پ��س از اين تجربيات 
نوبت به قبول شغل هايي نظير رياست 
دانشگاه ايالتي نيويورك در بوفالو در 
س��الهاي پر تالطم دهه 1960 و اوايل 
دهه 70 و س��پس رياس��ت دانشگاه 
سينس��يناتي رسيد. در اين دوران من 
شانس اين را داش��تم كه برخي يافته 
هاي خ��ود را به علم مديريت بيافزايم 
و همچنين توانس��تم ن��کات تازه اي 
آموخته و دان��ش خود را به روز نگه 
دارم. اي��ن تجربي��ات همچنين به من 
كمك كرد تا متوجه ش��وم كه بيشتر، 
ب��راي راهنماي��ي مديران برجس��ته 
س��اخته ش��ده ام تا براي اينكه خود 
مدي��ر برجس��ته اي باش��م. به همين 
خاطر به محل تولد خود بازگش��تم تا 
پر بازده ترين سالهاي زندگي خود را 

صرف نوش��تن، تحقيق و تدريس در 
دانش��گاه كاليفرنياي جنوبي در لوس 

آنجلس كنم.
خ��وش اقبالي، خ��وش اقبالي را به 
دنبال دارد: هم��ان طور كه در انجيل 
مت��ي آمده ث��روت، ثروت بيش��تر را 
ب��ه همراه مي آورد، كس��اني كه زود 
هنگام به موفقيت دس��ت مي يابند، با 

فرصتهاي روزافزون پاداش داده مي 
ش��وند. من پس از آنكه رش��ته مورد 
عالقه خ��ود  )يعني مديري��ت، تغيير 
س��ازماني و همكاري خالقانه( را پيدا 
كردم، ديگران نيز به ش��نيدن افكار و 
حرفهاي م��ن در اين مورد تمايل پيدا 
كردن��د. در ابتداي راه س��رتان آنقدر 
شلوغ اس��ت كه متوجه اين موضوع  
نمي ش��ويد اما زماني مي آيد كه مي 
فهميد معجزه اي اتفاق افتاده اس��ت. 
زماني مي رس��د كه مي فهميد به قول 
تنيسون )شاعر انگليسي قرن نوزدهم(  
به يك » نام« بدل ش��ده اي��د. و تمام 
آنچه به كار گرفته ايد، سخت كوشي، 
اس��تفاده از ش��انس، تالش براي بقا 
و البته خواس��ت اجتناب از داش��تن 
سرنوش��تي مش��ابه پدرت��ان، بوده 

است. 



- همگام با کوشش دولت هاي اروپايي براي کاهش کسر بودجه هاي کالن خود،  طرح جديد صرفه جويي  اقتصاد ي در 
اروپا سراسري مي شود. شانزد ه کشور منطقه يورو براي بازگرد اندن اطمينان به بازارهاي بي ثبات تالش مي کنند.

- تا امروز بزرگ ترين تظاهرات در اين ارتباط، در يونان صورت گرفته ولي اعتصابات فراگير در سايرکشورها 
نيز در صدر اخبار قرار د ارند.

- کشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي محکم بستن کمربند هايشان چه تد ابيري اتخاذ کرد ه اند؟

اقد امات صرفه جويانه اتحاديه اروپا به تفکيک کشورها

يونان
يونان خ��ود را ملزم به صرفه جويي 
شديد در هزينه ها و افزايش درآمد حاصل 
از درياف��ت ماليات ب��راي بازگرداندن 
وامش کرده اس��ت، وامي 110 ميليارد 
يورويي که از س��وي اتحادي��ه اروپا و 
صندوق بين المللي در اختيار آن کشور 

قرار داده شده است.
يونان شروع به استفاده از پولي کرده 
که وام گرفته اس��ت زيرا کاهش سريع 
ارزش اوراق قرضه ملي ، هزينه هاي وام 

آن کشور را افزايش داده است.
ه��دف يون��ان کاهش س��ريع ميزان 
کس��ربودجه از 13.6 درص��د درآم��د 
ناخالص ملي به کمت��ر از 3 درصد آن 
تا پايان س��ال 2014 است. پيمان ثبات 
اقتصادي اتحادي��ه اروپا ميزان حداکثر 
3 درصد را به عنوان سقف مجاز کسر 
بودجه در سراسر اتحاديه اروپا تعيين 

کرده است.
 اقتص��اد يونان به علت مش��کل فرار 
از پرداخ��ت ماليات و فس��اد اداري در 
بخش ه��اي ماليات و گمرک به ش��دت 

شکننده شده است.
هم  چني��ن ق��رار اس��ت اين کش��ور 
بازنشستگي زودرس خود  برنامه هاي 
را محدود کند. ميانگين سن تعيين شده 
براي بازنشستگي از 61.4 سال به 63.5 

سال افزايش يافته است.
برنامه يونان براي کاهش 30 ميليارد 
يورويي بودجه در طول سه سال شامل 

اين موارد مي شود: لغو پرداخت پاداش 
به کارگران بخش دولتي، تثبيت حقوق  و 
مستمري بازنشستگان بخش دولتي براي 
حداقل سه سال، افزايش ماليات بر ارزش 
اف��زوده و ف��روش از 19 درصد به 23 
درصد و نيز افزايش ماليات بر سوخت 

، الکل و تنباکو به ميزان 10 درصد.
اي��ن اقدام��ات س��خت گيرانه باعث 
راه افت��ادن موج��ي از اعتصاب��ات در 
بخش دولتي و بروز خش��ونت هايي در 
خيابان ه��اي آتن، پايتخت يونان ش��ده 

است.

ايتاليا
دولت ايتاليا اقدامات صرفه جويانه اي 
را ب��ه ارزش 24 ميلي��ارد ي��ورو براي 
س��الهاي 2011 و 2012 تصويب کرده 
اس��ت. ميزان صرفه جويي ح��دود 1.6 
درصد درآمد ناخالص ملي ايتاليا بوده و 
ميزان کسر بودجه را تا زير سقف مجاز 
3 درص��دي اتحاديه اروپا پايين خواهد 

آورد.
ايتالي��ا در نظ��ر دارد حقوق کارکنان 
بخ��ش دولتي را کاه��ش داده و جلوي 
اس��تخدام نيروي انس��اني جديد را در 
اين بخش بگيرد. مستمري  بازنشستگي 
در بخش دولت��ي و هزينه هاي دولتهاي 
محلي و استاني نيز هدف قرار گرفته اند، 
هم چنين طرح هايي ب��راي جلوگيري از 

فرار مالياتي وجود دارد.
انتظار م��ي رود که وجوه پرداختي به 

ش��هرها و دوائر منطقه اي به ميزان 13 
ميليارد يورو کاهش يابد. در س��ه سال 
آين��ده، افزايش حق��وق کارکنان بخش 
دولتي لغو مي ش��ود. ميزان اس��تخدام 
نيروي انس��اني جديد در اين بخش به 
شدت محدود شده و به ازاي پنج نيروي 
منفصل از خدمت، يک نفر نيروي جديد 

استخدام خواهد شد.
براي شاغالن عالي رتبه  بخش دولتي 
نظير وزي��ران و اعض��اي پارلمان که 
حقوق ه��اي باالتري درياف��ت  مي کنند، 
کاهش حقوقي تصاعدي تا حد 10 درصد 

پيش بيني شده  است.
موعد بازنشستگي براي کساني که در 
سال 2011 به سن بازنشستگي مي رسند، 

به مدت 6 ماه به تعويق افتاده است.
دولت هاي محلي در اس��تان هايي که 
کمتر از 220 هزار نف��ر جمعيت دارند، 
منحل مي شوند. اين انحالل شامل مراکز 
) اتاق فکر هايي( که بودجه  مش��اوره  اي 

دولتي دريافت مي کنند، نيز مي شود.

اسپانيا
برنام��ه صرفه جويي اس��پانيا که از 
ماه ژوئيه آغاز ش��ده، شامل کاهش 5 
درصدي حق��وق کارکنان بخش دولتي 
مي ش��ود. حقوق ه��ا در س��ال 2011 

افزايشي نخواهند داشت.
از  ي��ورو  ميلي��ارد   6 از  بي��ش 
س��رمايه گذاري هاي بخ��ش دولتي لغو 
خواهد ش��د و بعضي از مستمري  ها به 
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حالت تعليق درخواهند آمد. به صورت 
کلي،  در سالهاي 2010 و 2011 مجموعا 
15 ميلي��ارد ي��ورو از مح��ل هزينه ها 

صرفه جويي خواهد شد.
به ع��الوه، صرفه جويي هاي کوچک 
تري از محل لغ��و پرداخت کمک هزينه 
نقدي 2500 يوروي��ي به زناني که تازه 

بچه دار مي شوند، انجام مي شود.
بحران اقتصادي طوالني مدت اسپانيا 
را با يک کسر بودجه  عظيم که بيش از 11 
درصد درآمد ناخالص آن کشور است، 
مواجه کرده است. اين مقدار بسيار بيش 
از سقف 3 درصدي مورد نظر اتحاديه 

اروپا است.
پس از ط��رح نجات يونان و وام اعطا 
شده به آن کش��ور، مسايل مالي دولت 
اسپانيا به شدت موشکافي مي شوند تا 
مبادا اس��پانيا »حلقه  ضعيف« بعدي در 

قلمرو يورو باشد.

فرانسه 
فرانس��ه اعالم کرده است که درنظر 
دارد ظرف سه سال آينده، برنامه هايي 
براي 45 ميلي��ارد يورو صرفه جويي و 
کاهش کسر بودجه به زير 3 درصد نرخ 

رشد ناخالص ملي را اجرا کند.
در نظر است بخشي از اين پول از محل 
مسدود کردن روزنه هاي فرار مالياتي و 
لغو اقدامات موقتي تش��ويق اقتصادي، 

تامين شود.
همچني��ن برنامه ريزي هاي��ي ب��راي 
اصالح نظام بازنشستگي و نظام مالياتي 
صورت گرفته است. اين اقدامات شامل 
افزايش سن بازنشستگي از 60 سال به 
62 سال و ملتزم کردن کارمندان به کار 
به مدت طوالني تر براي کسب استحقاق 

بازنشستگي کشوري مي شوند.
افراد پردرآمدتر بايد يک درصد ماليات 

بردرآمد بيشتر پرداخت کنند.

بريتانيا
دول��ت ائتالفي جدي��د بريتانيا اعالم 
کرده اس��ت درنظر دارد در س��ال هاي 

2010 و 2011 بالغ بر 6.2 ميليارد پوند 
صرفه جويي کند. اين دولت تاکيد کرده 
که اين اقدام تنها اولين قدم از يک برنامه 
رياضت اقتصادي مفصل است، برنامه 
اي با هدف کاهش کس��ر بودجه عظيم 
156 ميليارد پوندي که بيش از 11 درصد 

درآمد ناخالص ملي  است.
بيش��ترين صرفه جوي��ي بخش هاي 
اداري، در بخش هاي تجارت و مهارت ها 
و نوآوري و به ميزان 836 ميليون پوند 

صورت مي  گيرد.
دولت ديويد کامرون اميدوار است که 
بتواند از طريق ايجاد تاخير در قراردادها 
و پروژه هاي دولتي و کاهش هزينه هاي 
مشاوره و سفرهاي کاري، هزينه هايش 
را به ميزان زيادي کاهش داده و از حجم 
بنگاه هاي دولتي ک��ه چون زالو به بدنه 

دولت چسبيده اند، بکاهد . 

آلمان 
دولت آلمان برنامه اي پيشنهاد کرده 
است که با اجراي آن تا سال 2014، کسر 
بودجه تا ميزان 80 ميليارد يورو ،يعني 
سه درصد درآمد ناخالص ملي کاهش 

پيدا مي کند.
ميزان کس��ر بودجه در س��ال 2009 
حدود 3.1 درص��د بوده ولي پيش بيني 
مي ش��ود در سال جاري اين ميزان تا 5 

درصد افزايش پيدا کند.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان مي گويد: 
»آلمان فرص��ت ممتازي دارد که به يک 
نمون��ه خ��وب ) از صرفه جويي( تبديل 

شود.«
اين برنامه ها ش��امل کاه��ش ميزان 
يارانه به والدين،  کاهش 10 هزار ش��غل 
دولتي در طول 4 سال و افزايش ماليات 
بر انرژي هسته اي است. بازسازي کاخ 
ش��هرداري برلين که از دوران باروک 

برجاي مانده نيز به تعويق خواهد افتاد.

جمهوري ايرلند
دولت ايرلند تنها در طول يک سال،  سه 
برنامه رياضت اقتصادي را ارائه کرده 

 است.
در ماه دس��امبر سال گذشته، بودجه 
دول��ت براي س��ال 2010 ب��ا کاهش 5 
درصدي حقوق تم��ام کارکنان دولت و 
محدود ساختن پوشش تامين اجتماعي، 

به ميزان 4 ميليارد يورو کاهش يافت.
اين اقدامات شامل کاهش 780 ميليون 
يورو از بودج��ه تامين اجتماعي و 960 
ميليون يورو از پروژه هاي سرمايه گذاري 

مي شود.
مزاي��اي حق اوالد، ماهان��ه 16 يورو 
کاهش يافته و مبل��غ آن به  150 تا 187 
يورو در ماه محدود شده است. هم چنين 
مالياتي به ميزان 15 يورو براي توليد هر 
تن دي اکسيد کربن توليدي وضع شده 

است.
در حال حاضر مقدار کس��ر بودجه 
ايرلند بالغ بر 12 درصد درآمد ناخالص 
ملي است . دولت در نظر دارد اين مقدار 
را در چند مرحل��ه کاهش داده و به 2.9 

درصد در سال 2014 برساند.

پرتقال
دولت سوسياليست خوزه سوکراتس 
اقدام��ات صرفه جويانه  از  مجموعه اي 
را براي کاهش کس��ر بودجه تا حد 7.3 
درصد در سال جاري و 4.6 درصد در 

سال 2011 اعالم کرده  است.
افراد پردرآمد بخ��ش دولتي و از آن 
جمله سياس��ت مداران، شاهد کاهش 5 

درصدي حقوق خود خواهند بود.
ماليات بر ارزش اف��زوده کاالها يک 
درصد افزايش خواهد يافت و کساني که 
درآمدي بي��ش از 150 هزار يورو دارند 
ش��اهد يک جهش در مق��دار ماليات بر 
درآمدشان بوده و تا سال 2013 با نرخ 

ماليات 45 درصدي مواجه خواهند شد.
تا س��ال 2013 هزينه هاي نظامي به 
مي��زان 45 درصد کاهش پي��دا کرده و 
دولت احداث دو خط آهن سريع السير در 
مسير هاي ليسبون به پورتو و پورتو به 

ويگو را به تاخير خواهند انداخت.
ماخذ: بي بي سي
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اقتصاد بريتانيا بيشتر از پيش بيني رشد کرد ه است

به دليل عملکرد خوب بخش س��اخت و 
ساز، اقتصاد بريتانيا در سه ماه دوم سال 
2010 ميالدي، بيشتر از پيش بيني ها رشد 

کرده است.
دفتر آمار ملي بريتانيا اعالم کرده است 
که اقتصاد اين کشور در سه ماه دوم سال 
ي��ک و دو دهم درصد رش��د کرده که اين 
ميزان بيش��تر از 1.1 درصدي بود که قباًل 

پيش بيني مي شد.
اين ميزان بيش��ترين رش��د فصلي در 
اقتصاد بريتانيا، از سه ماه اول سال 2001 

ميالدي است.
با اين حال آمار نشان مي دهد که بخش 
حم��ل و نقل با کاهش��ي ي��ازده درصدي 

روبرو شده است.

تاثير مثبت
دفتر آمار ملي بريتانيا اعالم کرده است 
که بخش ساخت و س��از در سه ماه دوم 
سال هشت و نيم درصد رشد کرده است . 
اين مقدار بسيار بيشتر از 6.6 درصدي بود 

که قباًل پيش بيني شده بود.
ايلين سيمکينز از دفتر ملي آمار بريتانيا 
مي گويد که تاثير عمکرد سه ماه دوم سال 

به طور کلي »بسيار مثبت« بوده است.
خانم سيمکينز مي گويد کاهش مسافرت 
ه��اي هوايي به دليل بروز خاکس��تر هاي 
آتشفش��اني در ايس��لند، که در ماه آوريل 
رخ داد، باعث شده رشد بخش حمل و نقل 

کاهش پيدا کند.
عالوه بر اين اعتصاب کارکنان ش��رکت 
هواپيمايي بريتيش ايرويز هم دليل ديگري 
براي کاهش رشد اين بخش از صنعت در 

بريتانيا بوده است.
يک سخنگوي وزارت دارايي بريتانيا مي 
گويد: »در حاليکه دولت با احتياط نس��بت 
به روند بهبود شرايط اقتصادي خوشبين 
است، اما احياي اقتصاد بريتانيا هنوز تمام 

نشده است.«
اي��ن س��خنگو تصريح کرده اس��ت که 
»اولويت دولت، اجراي قانون بودجه است 
که با هدف تعديل اقتصاد تهيه شده است و 

به رشد پايدار اقتصاد کمک خواهد کرد.«

نگاه به جلو
رش��د در بخش خدمات که سه چهارم 
اقتصاد بريتانيا را شامل مي شود هفت دهم 

درصد کاهش يافته است.
در اين بخش، خدمات تجاري و مالي يک 
و نيم درصد رش��د کرده است که بيشتر 
از تخمينيک و سه دهم درصدي براي اين 

دوره بوده است.
اما مديران ش��رکت هاي تجاري هشدار 
مي دهند که رش��د س��ريع اقتصاد پايدار 

نخواهد ماند.
جرم��ي لي��چ، اقتص��اد دان ارش��د در 
انس��تيتوي مديران مي گويد: » آمار امروز 
بدون شک خبر خوبي است، اما نبايد باعث 

غفلت ما شود. »
او مي گويد: »به جاي آنکه ما به آينه عقب 
و آنچه گذشته است توجه کنيم، عاقالنه تر 

اس��ت که ما چشممان را به جاده پيش رو 
بدوزيم. ما توقع نداريم که اين ميزان رشد 

در نيمه دوم سال 2010 ادامه پيدا کند.«
در همين حال ديويد فراس��ت، مدير اتاق 
بازرگاني بريتاني��ا مي گويد که در آمريکا 

هم رشد اقتصادي با نگراني هاي مشابهي 
تحليل مي شود.

او به بي بي س��ي گفت: »اقتصاد آمريکا 
تاثير مهمي در رشد اقتصادي جهان دارد. 
م��ا مي دانيم که اقتص��اد چين خوب عمل 
م��ي کند. اما اقتصاد آمري��کا نقش بنيادي 
در روند اقتصاد جهاني دارد و عملکرد بد 
اقتصاد آمريکا به ديگر اقتصاد ها در جهان 

تسري خواهد يافت.«
آقاي فراست نتيجه مي گيرد که »ما بايد 
همانقدر که نگران اقتصاد بريتانيا هستيم، 
بايد از رش��د اقتصادي در آمريکا مطمئن 

باشيم.«
دومين تخمين عملکرد اقتصاد آمريکا هنوز 
اعالم نشده است. بسياري از اقتصاد دان ها 
معتقدند که اقتصاد آمريکا بسيار کمتر از دو 
و چهاردهم درصد در سال که در پايان ماه 

ژوييه پيش بيني مي شد، رشد کند.
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چين به زود ي دومين قدرت اقتصاد ي جهان مي شود
آماري که اخيرا انتش��ار يافته نشان 
مي دهد که چين ب��ه زودي جاي ژاپن 
را گرفته و ب��ه صورت دومين اقتصاد 

بزرگ جهان درخواهد آمد.
اين آمار حاکي از تضعيف قابل توجه 
رش��د اقتصادي ژاپن در آخرين س��ه 

ماهه مالي سال است.
در س��ه م��اه منتهي به ژوئن س��ال 
ج��اري ميالدي، رش��د توليد ناخالص 
داخلي ژاپ��ن تنها يک دهم درصد بوده 

که از حد انتظار به مراتب کمتر است.
در اين م��دت، توليد ناخالص داخلي 
آلمان و آمري��کا که رقباي اصلي ژاپن 
محس��وب مي ش��وند، به ميزان قابل 

مالحظه اي بيشتر بوده است.
روالند بوئرک، خبرنگار بي بي سي 
در توکيو م��ي گويد ژاپن هنوز يکي از 
ثروتمندترين و مرفه ترين کشورهاي 
جهان اس��ت ولي نگاهي به مسيري که 
در دهه اخير پيموده، نشان مي دهد که 
چين به زودي از نظر اقتصادي از ژاپن 

سبقت خواهد گرفت.
بنا بر آمار بانک جهاني، در هش��ت 
س��ال اول قرن بيس��ت و يک، رش��د 
اقتص��ادي ژاپن پنج در ص��د بوده در 
حالي که در همين مدت رشد اقتصادي 

چين 261 درصد بوده است.
هنگام��ي ک��ه در اوايل س��ال آينده 
ميالدي آم��ار توليد ناخال��ص داخلي 
يک س��ال گذشته انتش��ار يابد، چشم 
انداز پيشي گرفتن چين از ژاپن از نظر 

اقتصادي مسلم تر مي شود.

کاهش صادرات
خبرنگار بي بي س��ي در توکيو مي 
گويد رشد اقتصادي ژاپن به صادرات 
وابسته بوده است ولي به دليل افزايش 

ارزش ي��ن، واح��د پ��ول اين کش��ور، 
از ق��درت رقابتي کااله��اي ژاپني در 

بازارهاي خارج کاسته شده است.
هفته گذشته ارزش برابري ين با دالر 
آمريکا به باالترين حد در پانزده س��ال 
گذشته رسيد و موجب نگراني مقامات 
ژاپ��ن در مورد تاثي��ر آن در وضعيت 

صادرات کشور شد.
ساتوش��ي آراي، وزير اقتصاد ژاپن 
گفت دولت باي��د در واکنش به افزايش 
ارزش ين، با بانک مرکزي ژاپن همکاري 

کرده و تدابيري اتخاذ کند.

تحليلگران مي گويند دولت ژاپن ممکن 
است ناچار شود ارزش ين را در برابر 

ارزهاي مهم خارجي کاهش دهد.
ولي تنها مشکل اقتصادي اين کشور 

کاهش صادرات نيست.
نائوتو کانو، نخست وزير ژاپن اخيرا 
گفت بار بدهي هاي عظيم بر دوش اين 

کشور سنگيني مي کند.
کاهش قيمت کاالها نيز به بازارهاي 

داخلي فشار وارد کرده است.
در واکن��ش به اين مش��کالت، بانک 
مرک��زي ژاپ��ن در تالش ب��راي فعال 
کردن اقتصاد کش��ور اخيرا اعالم کرد 
که معادل س��ي و پنج ميليارد دالر وام 
با بهره نازل، در اختيار متقاضيان قرار 

مي دهد.
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هشد ار درباره کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهاني
شنبه 11 سپتامبر 2010 - 20 شهريور 
1389 : صندوق بين المللي پول )آي ام 
اف( هشدار داده است که به دليل بدهي 
هاي کالني که گريبانگير دولت هاست 
و ضعيف باقي ماندن بخش مالي، هنوز 
خطرهاي زيادي، بهبود اقتصاد جهاني 

را تهديد مي کند.
اين صندوق ب��ه خطرهاي بالقوه اي 
که ممکن است وضعيت را وخيم تر کند 
اشاره کرده که از آن جمله رکود بازار 

مسکن در آمريکاست.
صندوق بين المللي پول هشدار داده 
اين خطر وج��ود دارد که در صورتي 
که تصرف خانه هايي که صاحبانشان 
قادر به پرداخت وام مسکن نيستند، در 
آمريکا ادامه يابد، براي اعطاي وام هاي 

جديد پولي باقي نماند.
بحران مالي جهاني از مشکالت بازار 

مسکن در آمريکا شروع شد.
صندوق بين المللي پول مي گويد اگر 
چه رش��د اقتصادي در نيمه اول سال 
جاري ميالدي از آنچه انتظار مي رفت 
بيش��تر بوده ، پيش بيني مي شود در 
مدت باقيمانده از سال 2010 و نيز شش 
ماه اول س��ال آينده ميالدي، از سرعت 

رشد اقتصادي کاسته شود.
اين نهاد توصيه ک��رده که با وجود 
تضعيف رش��د اقتصادي، کشورهاي 
پيش��رفته باي��د براي کاهش کس��ري 
بودجه خود برنامه هاي الزم را به اجرا 

در آورند.
اين نهاد کشورهايي را که اقتصادشان 
به تازگي قوي شده، ترغيب مي کند که 
به ص��ادرات کمتر اهميت داده و توجه 
خود را بر تقوي��ت و افزايش تقاضاي 

داخلي متمرکز کنند.

ولي به کشورهايي که اقتصاد پيشرفته 
دارند، توصيه ش��ده که صادرات خود 
را افزايش دهند و در عين حال کسري 

بودجه دولت را کاهش دهند.
صن��دوق بين المللي پ��ول مي گويد 
براي تضمين اين که رش��د اقتصادي 
در يک س��ال آينده قوي باق��ي بماند، 
اتخاذ تدابير توصيه ش��ده به دولت ها 

ضروري است.
اين صن��دوق احتمال مش��کل هاي 
بيش��تر به دليل بدهي هاي دولت ها را 
مطرح ک��رده و مي گويد ممکن اس��ت 
اين دولت ها به سرنوشت يونان دچار 

شوند.
بحران عدم اعتماد به اعتبار اقتصادي 
يون��ان، چند م��اه پيش اين کش��ور را 
مجب��ور به تقاضاي درياف��ت وامي به 

مبلغ صد ميليارد يورو کرد.

چاه نفت بي پي »ديگر خطرناک نيست«
بنا به گزارش خبرگذاري هاي خارجي 
مقام هاي آمريکايي اضهار کرده اند که  
چاه نفت بي پي که 206 ميليون بش��که 
نفت  آن وارد خليج مکزيک ش��ده است  
ديگر تهديدي براي محيط زيست نيست.

اين اظهاراتي مي باشد که درياساالر 
تاد آلن پس از آنکه مهندس��ين دريچه 
صدمه ديده در بس��تر دريا را جايگزين 

کردند مطرح کرد.
گفته مي ش��ود نبود عملکرد دريچه 
مش��ابهي که کارکرد پيشگيري داشته 

باشد موجب اين نشت نفتي شده است.
قرار اس��ت در جريان تحقيق در باره  
اين حادثه، دريچه صدمه ديده نيز مورد 

بررسي قرار گيرد.
مهندسين در صددند  از يک چاه فرعي 
به چاه منفجر شده سيمان تزريق کنند و 

آن را براي   هميشه مسدو دکنند..
اين عمليات ط��ي روزهاي آينده آغاز 

خواهد شد.
نش��ت نفت ماه پيش متوقف شد، اما 

اين نگراني وجود داشت که ممکن است  
اين چاه تحت فشار قرار داشته باشد و 

مجددا نشت کند.
بي پي متعهد ش��ده است 20 ميليارد 
دالر به ساکنين آسيب ديده خليج مکزيک 
غرامت پرداخت کند و  ميليون ها دالر نيز 
صرف مطالعه اثرات زيست محيطي  و 
همچنين تقويت صنعت گردشگري ايالت 

هاي صدمه ديده خليج مکزيک کند.
به دنبال انفجار 20 آوريل گذشته در 
س��کوي حفاري نفت در خليج مکزيک 
واقع در کرانه ه��اي جنوبي آمريکا که 
11 کشته بر جاي گذاشت، نشت نفت از 
چاه |آغاز ش��د و به مدت سه ماه ادامه 
داش��ت..حادثه اي که به تحقيق بدترين 
حادث��ه  نفتي در تاريخ آمريکا توصيف 

شده است.
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ارزيابي اميدوارکنند ه کميسيون اروپا از چشم اند از اقتصاد ي اروپا
رئي��س  باروس��و،  مانوئ��ل  ژوزه 
انداز اقتصادي  کميسيون اروپا چشم 
اتحاديه اروپا را اميدوار کننده خوانده 

است.
آقاي باروس��و در اولين سخنراني 
خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ، 
گفت چش��م انداز اقتص��ادي اتحاديه 
اروپ��ا طي دوازده ماه گذش��ته بهبود 
يافته است و نرخ رشد اقتصادي دراين 
مدت، از ميزاني که قبال پيش بيني مي 
شد، بيشتر بوده است. اما وي هشدار 
داد ک��ه بايد در اصالح��ات اقتصادي 
تسريع شود و از بيست و هفت کشور 
عضو اتحاديه اروپا خواست به صورت 
يک نيروي واحد درصحنه جهاني عمل 

کنند.
آقاي باروسو براي تشريح اولويت 
هاي اقتصادي اين کشورها از الگويي 
ک��ه آمريکا ب��ه کار مي برد اس��تفاده 

کرد.
نرخ رشد اقتصادي اتحاديه اروپا که 
در س��ه ماهه اول سال جاري ميالدي 
سه دهم درصد بود در سه ماهه دوم 

به يک درصد افزايش يافته است.
وضعيت اقتصادي بيشتر کشورهاي 
اتحاديه اروپا بهبود يافته ونرخ رش��د 

اقتصادي آلمان چشمگير بوده است.
اندرو واکر، گزارش��گر بي بي سي 
در امور اقتصادي، مي گويد اين عامل 
يکي از داليلي اس��ت که س��بب شده 
نگراني در ب��اره بازارهاي مالي تغيير 
جهت يابدو به ضعف اقتصادي آمريکا 

معطوف شود.
ان��درو واکر مي افزاي��د البته اين که 
روند بهب��ود اقتص��ادي اروپا تا کجا 
ادامه خواهد داش��ت بس��تگي به اين 
دارد که چگونه بسياري از کشورهاي 

اروپايي مشکل بدهي هاي خود را حل 
خواهند کرد.

يونان يکي از نمون��ه هاي بارز اين 
مسئله است . چند کشور ديگر نيز داراي 
بدهي هايي هستند که اگر در سياست 
ه��اي مالياتي و هزين��ه هاي مصرفي 
خود تجديد نظر نکنند، بازپرداخت آن 

به سهولت امکان پذير نخواهد بود.
در همي��ن ح��ال، وزي��ران دارايي 
اتحادي��ه اروپا امروز 7 س��پتامبر، در 
بروکس��ل مالقات مي کنند تا د رباره 
بحران اقتصادي و وادار کردن صنعت 
بانک��داري و رعايت مق��ررات بحث و 

گفتگو کنند.
در اين جلس��ه روش��ن خواهد شد 
که آي��ا اصالحات يونان براي دريافت 
پول بيش��تري از همس��ايگانش کافي 
بوده اس��ت ي��ا نه.همچني��ن در باره 
اتخاذ سيس��تمي گفتگو خواهد شد که 
بر اساس آن براي جلوگيري از تکرار 
بح��ران مالي اخير، تمام کش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا بايد مقررات وضع 

شده را اجرا کنند.

وزارت دادگس��تري آمريکا هنگامي 
با اي��ن ادغام موافقت ک��رد که اين دو 
ش��رکت قبول کردند بخش��ي از جاي 
توقف خ��ود در فرودگاه نيوآرک را به 
ش��رکت هواپيمايي »ساوت وست« که 

بليت ارزان مي فروشد، واگذار کنند.
ادغ��ام اي��ن دو ش��رکت موجب راه 
ان��دازي بزرگ ترين خط هواپيمايي در 
جه��ان، از لحاظ طول پ��رواز و تعداد 

مسافران، خواهد شد.
  

تا کنون شرکت هواپيمايي دلتا بزرگ 
ترين خط هواپيمايي جهان بود.

اين ادغام به منظور کاهش هزينه ها 

و افزايش س��ود، به سهامداران اين دو 
شرکت پيشنهاد شده بود.

هنگامي که در ماه مه گذشته پيشنهاد 
ادغام اين دو شرکت هواپيمايي که ضرر 
مي کردند عنوان ش��د، مقامات اين دو 
ش��رکت اعالم کردند که اين معامله که 
ارزش آن سه ميليارد و دويست ميليون 
دالر است، موجب صرفه جويي بيش از 

يک ميليارد دالر در سال خواهد شد.
صنعت هوان��وردي ب��ه دليل رکود 
اقتصادي اخي��ر و افزايش قيمت بنزين 
با مشکالت زيادي مواجه است و براي 
فائق آم��دن بر اين مش��کالت تاکنون 
چندين ش��رکت هواپيمايي در يکديگر 

ادغام شده اند.
خ��ط هواپيمايي جديد که يونايتد نام 
دارد، به 370 مقصد در 59 کشور جهان 

پرواز خواهد داشت.
با اين پروازه��ا 144 ميليون نفر در 

سال سفر خواهند کرد.
ج��ف سميس��ک، رئي��س ش��رکت 
کانتينتال، مدير عامل شرکت جديد بوده 

و دفترش در شيکاگو خواهد بود.
ادغام دو ش��رکت هواپيمايي بايد به 
تصويب س��هامداران برس��د و به اين 
منظور در ماه سپتامبر در اين باره راي 

گيري خواهد 

اد غام دو شرکت هواپيمايي يونايتد و کانتيننتال
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وارد ات تخصصي مي شود
بابک افقهي، معاون وزير بازرگاني و 
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران 
روز س��ه شنبه 9 ش��هريور )31 اوت( 
درگفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت 
با اص��الح آيين نامه ص��دور و تمديد 
کارت بازرگان��ي، واردات تخصص��ي 
مي ش��ودو اين پس هر وارد کننده اي 
نمي تواند هر کاالي��ي را وارد کند. وي 
درادام��ه گفت:اي��ن تصميم درجلس��ه 
ي مش��ترک معاونان وزارتخانه هاي 
بازرگاني ،جهاد کش��اورزي، صنايع و 
معادن، بهداش��ت ، درم��ان و آموزش 
پزش��کي اتخاذ شده اشت.افزون براين 
آقاي افقهي از اعمال س��ختگيري هاي 
بيشتر براي ثبت نمايندگي شرکت هاي 

وارداتي خبر داد.
وي تالش براي محدود کردن واردات 
را در اجراي بيان��ات اخير مقام معظم 
رهبري مبني براين که:«من نس��بت به 
مس��ئله  مديريت واردات ب��ه دولتى ها 
س��فارش کردم، االن هم تأکيد مي کنم. 
من نمي گويم واردات متوقف بش��ود؛ 
چون يک جاهائى الزم است که واردات 
انجام بگيرد؛ ام��ا واردات بايد مديريت 
بش��ود. يک جائى واردات مطلقًا نبايد 
بش��ود؛ يک جاهائى بايد انجام بگيرد.« 

دانست
ايش��ان با اش��اره به اينک��ه مقامات 
دولتى به او گفته اند  قوانينى که مجلس 
تصويب کرده است، به آنها اجازه نمي 
دهد جل��وى واردات را بگيريند؛ افزود: 
»من خواهش مي کنم اين قضيه را حل 
کنند. اگر واقع��ًا قانونى وجود دارد که 
دولت را از جلوگيرى از واردات منع مي 
کند، اي��ن قانون را اصالح کنند؛ جورى 

باشد که واردات مديريت بشود. »
آفاي افقهي با اش��اره ب��ه خالهاي 
قانون��ي در رابطه ب��ا مديريت واردات 
گفت: » ب��راي پر کردن اي��ن خالهاي 
قانوني پيش��نهادي به مجلس داده ايم 
و در قال��ب آن، فهرس��تي از کاالهاي 

ض��روري و غيرض��روري و زايد را 
با اس��تفاده از ابزارهايي که در قانون 
پيشنهادي مدنظر قرار گرفته است، به 

مجلس ارائه خواهيم داد.«
تفاهمنامه مديريت واردات 

در ادامه اقدامات براي کنترل واردات، 
روز س��ه شنبه 9 ش��هريور )31 اوت( 
تفاهمنامه اي ب��راي »مديريت واردات 
و جلوگي��ري از واردات کااله��اي بي 
کيفيت« ميان وزارت بازرگاني و صنايع 

و معادن امضا شد.
بر اس��اس اين تفاهمنام��ه کميته اي 

کنترل واردات کاالها را به عهده خواهد 
داشت و در صورت نياز شيوه نامه ها 

و مصوبات را اصالح خواهد کرد.
اين کميت��ه ک��ه دبيرخان��ه اش در 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
مس��تقر خواهد بود، متشکل از معاون 
امور صناي��ع و اقتصاد وزارت صنايع 
و معادن، رئيس کل سازمان توسعه و 
تجارت ايران و رئيس سازمان استاندارد 

و تحقيقات صنعتي ايران است.
در بخش��ي از اي��ن تفاهمنامه آمده 
اس��ت که وارد کنندگان باي��د پيش از 
ثبت سفارش به گرفتن کد کاال از مرکز 
ملي کد کاال، ايران کد و سپس مجوز از 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
ايران اقدام کنند.

بر اس��اس اين تفاهمنام��ه، وزارت 
بازرگاني ن��ام و کد کاالهاي غير کيفي 
اعالم شده از سوي موسسه استاندارد 
را در فهرست منفي دائمي واردات قرار 
داده و تغيي��ر وضعيت اي��ن کاال ها به 

اعالم اين موسسه نياز خواهد داشت.
پي��ش تر، بان��ک مرکزي اي��ران نيز 
از دولت خواس��ته بود دستور کاهش 
واردات را بده��د و يک نماينده مجلس 
نيز از تنظيم ط��رح دو فوريتي درباره 

»مديريت واردات« خبر داده بود.
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي 
گفته است که دولت براي مقابله با تاثير 
تحريم ها بر اقتصاد و ذخاير ارزي اين 

کشور بايد واردات را کاهش دهد.
او با تاکيد بر اينکه در »شرايط کنوني« 
بايد اصل بر واردات کاالهاي ضروري 
باش��د، از فراهم شدن »تمهيدات ويژه« 
براي واردات کااله��اي ضروري خبر 

داد.
در چهار سال اخير ميزان واردات به 
ايران افزايش داش��ته و حدود دو برابر 

شده است.
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خسارت 3۲ ميليارد ي خودکشي و افسردگي به اقتصاد ژاپن
سه ش��نبه 07 سپتامبر 2010 - 16 
شهريور 1389 دولت ژاپن اعالم کرده 
اس��ت که در س��ال گذش��ته، افزايش 
چشمگير خودکشي و افسردگي ميان 
ژاپني ه��ا منجر به ص��رف هزينه اي 
نزديک ب��ه 32 ميلي��ارد دالر در اين 

کشور شده است.
از کار بي��کار ش��دن و مش��کالت 
مربوط به تامين هزينه هاي درماني، 
از عل��ل اصلي افزايش خودکش��ي و 
گسترش افسردگي در اين کشور واقع 
در ش��رق آسيا عنوان شده است .اين 
نخستين بار است که دولت ژاپن چنين 

آماري را رسما منتشر مي کند.

بنابراي��ن گزارش، س��ال گذش��ته 
)2009( و ب��راي دوازدهمي��ن س��ال    
متوال��ي، بي��ش از 32 ه��زار نفر در 
ژاپن خودکش��ي کردند. از نظر آمار 
خودکش��ي، ژاپن در ميان چند کشور 

نخست دنيا قرار دارد.

نائوتو کان، نخس��ت وزي��ر ژاپن، 
افس��ردگي هاي  و  اقتص��ادي  رکود 
ناش��ي از ورشکس��تگي مال��ي را از 
عل��ل اصلي اين پدي��ده در ژاپن، يکي 
از قدرت ه��اي برتر اقتصادي جهان، 

دانسته است.
آقاي کان همچنين از دس��ت دادن 
اعتماد به نفس بر اث��ر بيکاري را در 

کنار نامش��خص بودن آينده ش��غلي 
اف��راد، از ديگ��ر عواملي دانس��ته که 
ژاپني ها را به س��وي خودکشي سوق 

داده است.
دولت ژاپن براي مقابله با اين پديده 
س��تاد بحراني را از روز جمعه )سوم 
سپتامبر( تشکيل داده و اميدوار است 

ب��ا کمپين ه��اي تبليغاتي ک��ه در اين 
رابطه قرار است راه اندازي شود، به 
آگاه س��ازي اجتماع��ي و مهار پديده 

خودکشي کمک کند.
اما کارشناس��ان معتقدند که نگرش 
م��ردم ژاپن نس��بت به افس��ردگي و 
ناماليمات روحي و رواني، يکي از علل 
تشديد اين بحران است و مي بايست 

مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
 

يک باور قديم��ي در ژاپن مي گويد 
ک��ه بيم��اري رواني چي��زي فراتر از 
کاهلي و تنبلي نيس��ت و براي درمان 
آن ف��رد بيمار بايد م��رارت و تالش 

بيشتري پيشه کند.
اخ��الق گراي��ي و نگ��رش س��نتي 

نس��بت به بيماريهاي رواني در ميان 
بزرگساالن و کهنساالن ژاپني، منجر 
به آن ش��ده اس��ت که افراد به خاطر 
ت��رس از نن��گ اجتماع��ي، در هنگام 
مواجهه با افس��ردگي و ناراحتي هاي 
روانشناختي، از مراجعه به روانشناس 
و دريافت خدمات روانپزش��کي طفره 

روند.
يک باور قديم��ي در ژاپن مي گويد 
ک��ه بيم��اري رواني چي��زي فراتر از 
کاهلي و تنبلي نيس��ت و براي درمان 
آن فرد بايد بيشتر تالش کند و مرارت 

بکشد.
و  پزش��کان  ديگ��ر  ط��رف  از 
متخصص��ان ژاپن��ي هم ب��ا تکيه بر 
دارو درماني، از لحاظ ارجاع بيماران 
براي استفاده از خدمات روان درماني 
و مش��اوره، با قاره آمريکاي شمالي 
و اروپ��ا فاصله قاب��ل توجهي دارند. 
اگرچه در سال هاي اخير نشانه هايي 
از تغيي��ر در اين وضعيت مش��اهده 

شده است.
اکنون با انتشار گزارش هاي جديد، 
متخصصان  با  همزمان  اقتصاددانان 
خدمات بهداشت رواني، منتظر آنند که 
تاثيرات احتمالي مشاوره و مداخالت 
روانشناختي را بر آمارهاي خودکشي 

و افسردگي مشاهده کنند.

رکورد تاريخي طال شکسته شد 
بنا به گزارش خبرگ��زاري ها ،بهاي 
هر اونس طال بعد ظهر 17 سپتامبردر 
بازارهاي بين المللي براي تحويل فوري، 
با 14 دالر افزايش نسبت به نرخ روز قبل 
به رکورد تازه 1284 دالر دست يافت؛ 

طي هفته قبل از آن بهاي هر اونس طال 
ب��راي تحويل فوري با 38 دالر افزايش 
تقريبا 3 درصد رشد قيمت را ثبت کرد؛ 
در حالي که اين رقم طي يک ماه با 51/7 
دالر افزايش تقريبا 4/21 درصد رش��د 

قيمت را به ثبت رساند؛ بهاي سکه بهار 
آزادي 316 هزار تومان و س��که طرح 

قديم 330 هزار تومان بود.



برگزاري جلسات هيات مديره
هيات مديره اتاق در طول دوره 
سه ماهه تابستان جلسات ماهانه 
خود را طبق معم��ول با حضور 
کليه اعضاء اصلي و علي البدل اتاق 
برگزار کرد. در اين جلسات به روال 
معمول افزون بر طرح و بررسي 
اخبار اقتصادي روز به ويژه اخبار 
مرب��وط به رواب��ط بازرگاني دو 
کشور درمورد مسائل و مشکالتي 

که بر روابط اقتصادي دو کش��ور سايه 
افکنده به تفصيل مذاکره و مورد  تبادل نظر 
قرار گرفت. با توجه به مسائل و مشکالتي 
ک��ه در راه ص��دور ويزا ب��راي ورود به 
انگليس ايجاد شده است تصميمات الزم 
به منظور همکاري هرچه نزديکتر با اتاق 
انگليس و ايران در لندن براي رفع نسبي 

مسائل اتخاذ گرديد.

اخباراتاقها

اخباراتاقايرانوانگليس

کشف هزاران سکه طالي رومي توسط يک آماتوربريتانيائي

اين گنجينه حاوي بيش از 52 هزار سکه 
که قدمت آنها به قرن سوم ميالدي بازمي 
گردد در مزرعه اي در نزديکي فروم در 

سامرست پيدا شد.
اين س��که ها در يک کوزه بزرگ به قد 
30 سانتيمتر توسط ديو کريسپ که اهل 

ديوايزز در ويلتشر است کشف شد.
او گفت: »من در طول ساليان چيزهاي 
زيادي پي��دا کرده ام، اما اي��ن اولين بار 
است که يک مجموعه بزرگ سکه پيدا مي 

کنم.«
آقاي کريسپ گفت بعد از آنکه »صداي 
خنده داري« از فلزيابش بلند شد در عمق 
14 سانتيمتري زمين به آنچه باعث اين 

صدا شده بود رسيد.
او گفت: »دستم را در زمين فرو کردم، 
يک تکه گل را بيرون کش��يدم و يک چيز 
گ��رد ديدم، يک س��که کوچ��ک برنزي 
رومي. خيلي خيلي کوچک به اندازه ناخن 

انگشتم.«
او سپس اين يافته را به مقام ها گزارش 

داد و اين محل توسط باستان شناسان 
حفاري شد.

از زمان کشف اين مجموعه در اواخر 
ماه آوريل، کارشناس��ان موزه بريتانيا 

سرگرم بررسي آن بوده اند.
همه اين سکه ها در يک کوزه گلي قرار 
داش��تند. قطر کوزه فقط 18 سانتي متر 

است اما 160 کيلوگرم وزن داشت.

تخمين زده مي شود که اين تعداد سکه 
ها معادل حقوق چهار س��ال يک سرباز 

حرفه اي ارتش روم باستان بوده است.
اگر اين يافته يک »گنجينه« اعالم شود 
سکه ها به ارزش روز به موزه سامرست 
فروخته خواهد ش��د. پول خريداري آن 
ميان آقاي کريسپ و صاحب زميني که 

در آن پيدا شده تقسيم خواهد شد.
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يکي از بزرگترين موارد کشف سکه هاي رومي توسط مردي در بريتانيا و با کمک فلزياب انجام شده است.



برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

 کميسيون آموزش و فناوري هاي 
نوين

اي��ن کميس��يون در طول س��ه ماه 
تابستان با حضور اعضاء کميسيون، 
اميري، عبدالهيان،  ابراهيمي،  خانم ها 
معصوم��ي و آقاي��ان جابرانصاري، 
حيدري، ش��هابيان، طاعتي و منوچهر 
هامون و به رياست دکتر اميرهوشنگ 

اميني برگزار گرديد. 
در اين جلس��ات طبق روال معمول 
و دستور جلس��ات کميسيون اقدام و 
نتايج س��فر هيات اعزامي به لندن به 
کميسيون ارائه گرديد. ضمنًا درمورد 
برگزاري جلسات مديريت در لندن نيز 
مقرر گرديد پي گيريهاي الزم به عمل 

آيد. 

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

اي��ن کميس��يون در دوره م��ورد 
گ��زارش همه ماهه جلس��ات خود را 
ب��ا حضور خان��م ها ش��هابي، نقوي 
و آقاي��ان جابرانص��اري، جوادزاده، 
ش��هابيان، طاعتي، عباسي، عيوضي، 
مقرب و هامون با حضور آقاي دکتر 

اميرهوشنگ اميني تشکيل گرديد. 
در اين جلس��ات مس��ائل اقتصادي 
کشور به ويژه مسائل و مشکالت فرا 
راه بازرگاني فيمابين ايران و بريتانيا 
مورد تبادل نظر ق��رار گرفت، ضمنًا 
با توجه به ش��رايط حاک��م بر روابط 
بازرگاني توصيه ش��د ب��راي برقرار 

نگاه داش��تن رواب��ط دوجانبه در حد 
معم��ول هيات ه��اي کوچک��ي براي 
بازديد از نمايش��گاه ه��ا  و مذاکره و 
تبادل نظ��ر با تجار انگليس��ي به آن 

کشور اعزام گردد. 

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري 
و مشارکتها

اين کميسيون که در واقع کميسيون 
اقتصاد کالن اتاق مي باشد در دوره 
اقتصادي  مس��ائل  گ��زارش  م��ورد 
کش��ور از جمله پيامدهاي ناش��ي از 
هدفمند س��ازي يارانه ها، تحريم هاي 
اياالت  امنيت س��ازمان ملل،  شوراي 
متح��ده کانادا، اس��تراليا و در نهايت 
اتحادي��ه اروپا مورد بح��ث و تبادل 

نظ��ر قرار گرفت. در اين جلس��ات که 
به رياس��ت آقاي دکتر علي ش��رقي، 
رئيس کميسيون برگزار گرديد، عالوه 
بر مس��ائل مورد اش��اره زمينه هاي 
س��رمايه گذاري خارجي و سياس��ت 
هاي پولي و مالي کشور نيز به تفصيل 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کميسيون عضويت
کميسيون عضويت در اين دوره به 
تناوب با عضويت آقايان مهندس علي 
کاله��دوز، دکتر علي ش��رقي و آقاي 
دکتر اميرهوشنگ اميني برگزار گرديد 
و از ميان 29 درخواس��ت عضويت با 

25 درخواست موافقت به عمل آمد.

در دوره م��ورد گزارش اتاق انگليس 
و ايران جلسات ماهانه خود را با بهره 
گيري از س��خنراني مسئولين سازمان 
نظارت بر صادرات انگليس برگزار کرد، 
ضمنًا با توجه به مس��ائل و مشکالتي 
که با تغيير مح��ل صدور ويزاي ورود 

ب��ه انگليس از تهران ب��ه ابوظبي ايجاد 
گرديده مذاکرات الزم توسط نايب رئيس 
اتاق آقاي يوس��ف دانشور و همچنين 
مديرکل اتاق آقاي مارتين جانس��تون 
ب��ا مقامات وزارت خارج��ه و به ويژه 
مقامات وزارت کشور بريتانيا به عمل 

آمد که تا حدودي نيز نتايج مثبتي دربر 
داشته اس��ت. در اين دوره اتاق عالوه 
بر اين براي برگزاري ضيافت س��االنه 
اتاق که همه س��اله در ماه اکتبر انجام 
مي پذيرد مراتب را به اطالع کليه اعضاء 

رسانده است. 

اخباراتاقانگليسوايران
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ش�رکت آريا تراک قش�م: لوازم يدکي ماش��ين آالت سنگين 
راهس��ازي. مدير عامل: ابوالفضل رضايي ديزقندي. آدرس: 
تهران- خيابان قزوين- بعد از پل نواب- پالک 646- کدپستي 
فک��س:   .  +98 )0( تلف��ن: 55415558- 21   .1359993613
 info@aryatruck.com :55403312- 21 )0( 98+ . ايميل

شرکت استام صنعت )سهامي خاص(: توليد استارت و دينام 
انواع خودرو. مدير عامل: مهيار حقي. آدرس: تهران- ميدان 
آرژانتين- خيابان بخارس��ت- خيابان بهزاد شقق )هفدهم(-  
پالک 8- طبقه سوم- واحد 6- کدپستي 1513834833. تلفن: 
6 - 88700414- 21 )0( 98+ . فک��س: 88704486- 21 )0( 

 info@stam-sanat.com :98+ . ايميل

ش�رکت باغ ش�هر آفت�اب: اح��داث مجتمع هاي س��ياحتي، 
مسکوني، تجاري، اداري، فرهنگي، ورزشي و .... مدير عامل: 
ناص��ر واثقي. آدرس: ته��ران- خيابان ظف��ر- خيابان نفت 
ش��مالي- انتهاي کوچه دهم- بن بست پيروز شرقي- پالک 
36- کدپستي 1918713314. تلفن: 22221393- 21 )0( 98+ 

. فکس: 22911503- 21 )0( 98+ 

ش�رکت بين المللي تجارت الوند )سهامي خاص(: صادرات 
و واردات و اخذ نمايندگي از ش��رکت هاي داخلي و خارجي 
و احداث واح��د هاي صنعتي و تولي��دي. مدير عامل: حامد 
واحدي. آدرس: تهران- مي��دان آرژانتين- خيابان زاگرس- 
نب��ش کوچه س��ي و يکم- پ��الک 19- طبق��ه 4- واحد 43- 
کدپس��تي 1516663111. تلف��ن: 88785578- 21 )0( 98+ . 

فکس: 88785579- 21 )0( 98+ . 
 vahedi@tejaratalvand.com :ايميل

ش�رکت بي�ن الملل�ي کارآوران ش�رق: پتروش��يمي. مدير 
عامل: س��يد محمد حسن فقيه ايماني. آدرس: تهران- خيابان 
خرمشهر- شماره 121- طبقه دوم- واحد 3 غربي- کدپستي 
1533857316. تلف��ن: 3-88751600- 21 )0( 98+ . فک��س: 
 info@karavaran.com :88520816- 21 )0( 98+ . ايميل

ش�رکت پتروش�يمي زاگرس: پتروشيمي. مدير عامل: احمد 

بارول. آدرس: تهران- خيابان شيخ بهايي- خيابان دانشور 
غربي- کوچه منصور- پالک 15. تلفن: 88040796- 21 )0( 

98+ . فکس: 88066639- 21 )0( 98+ . 
 fakher@zpcir.com :ايميل

ش�رکت پل آستارا صنعت )پاس�کو(: توليد قطعات خودرو. 
مدير عامل: بهرام طيبي. آدرس: فرديس- ضلع شرقي نيروگاه 
منتظر قائم- خيابان نور اول- پالک 19- کدپستي 33431557. 
تلف��ن: 6651361- 261 )0( 98+ . فکس: 6600906- 261 )0( 

 B.Tayebi2@gmail.com :98+ . ايميل

 CP ش�رکت تدبي�ر کاالي ج�م: نماينده انحصاري ش��رکت
Pharma جه��ت واردات آمپول بروتامين از س��ال 2007 تا 
کنون. مدير عامل: عليرضا پورعباسي. آدرس: تهران- خيابان 
آفريقا- باالت��ر از چهارراه ظفر- کوچه بابک مرکزي- پالک 
1- کدپس��تي 1917734743. تلفن: 3 - 88792872- 21 )0( 

98+ . فکس: 88798637- 21 )0( 98+ .
info@tadbirkala.com :ايميل 

ش�رکت چاپ و فيلم پالتين آريا: چ��اپ و فيلم. مدير عامل: 
محمد جواد س��الک نجات. آدرس: تبري��ز- کيلومتر 6 جاده 
تهران- جنب کارخانه آناتا- کدپس��تي 5159138888. تلفن: 
6372020- 411 )0( 98+ . فکس: 6373637- 411 )0( 98+ . 

 deveopment-cs@nejati.com :ايميل

صنايع ش�ير فجر گنب�د: توليدات و ص��ادرات محصوالت 
لبني. مدير عام��ل: احمد ابراهيم��ي. آدرس: تهران- خيابان 
وليعصر- برج سروساعي- طبقه 18- واحد 1805- کدپستي 
. فک��س:  تلف��ن: 88711186- 21 )0( 98+   .1433893837

 +98 )0( 21 -88729428
Sabah.commercial@live.co.uk :ايميل

گروه صنعتي گلرنگ: صادرات و واردات. مدير عامل: مهدي 
فضلي. آدرس: تهران- ولي عصر- کوچه ساعي- پالک 15. 
تلف��ن: 88799999- 21 )0( 98+ . فکس: 88879915- 21 )0( 

 asatourian@gig.co.ir :98+ . ايميل

فهرست اعضاي جد يد  اتاق

اعضاي حقوقي
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