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با تبريک سال جديد ميالدي يادآور مي شود که:
بعد از سال ها گفت و گو و جدال بر سر اين راستينه انکار ناپذير 
که نفت و گاز ثروتي طبيعي و از آن کشور است و نه دولت يا اين 
نسل و نسل هاي آينده، بنابراين وجوه حاصل از فروش ثروت نيز 
از  ، سرمايه اي که ضمن جلوگيري  نه درآمد  تبلور سرمايه است 
اتالف آن بايد براي آباداني هرچه بيشتر کشوروشکوفائي اقتصاد 
ملي، منجر به رفاه عمومي از آن بهره جست. هدفمند سازي يارانه 
ها که از سال قبل با تکيه برتعديل قيمت هاي سوخت و انرژي، با 
قيمت هاي رو به واقعي آغاز شد، در حال با حذف تدريجي يارانه 

هاي عمومي در دست  آغاز و اجرائي شدن است.

اکنون به نظر مي رسد درصورت اجراي هدفمند يارانه ها )صد 
هاي  کمک  به  ها  يارانه  نقدي  هاي  پرداخت  تبديل سنجيده  با  البته 
جلوگيري  بر  افزون  پذير،  آسيب  هاي  گروه  به  نقدي(، صرفا  غير 
از اتالف بخش عمده اي از سرمايه هاي ملي که همانا نفت و گاز 
مي باشد، استاندارد واقعي زندگي نيز در ارتباط با توليد ملي کشور 
کافي  منابع  اين صورت  در  نهاد.  خواهد  وهمسوئي  اصالح  به  رو 
براي پوشش کسري بودجه مورد نياز براي توزيع مجدد درآمدها 
ميان گروه هاي مورد اشاره نيز که از جمله وظائف اصلي دولت ها  
ايجاد  با  مي باشد براي يک دوره کوتاه و فقط در آغاز کار همراه 
تسهيالت مالي براي سرمايه گذاري هاي زير بنائي وتوليدي، امکان 
خواهد  کشورفراهم  کارآفرينان  توسط  شغلي  هاي  فرصت  ايجاد 

شد.

دکتر امير هوشنگ اميني

سال نو مبارک و . . .



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

س��ال هاي 89-1388، ک��م و کي��ف 
بازرگاني خارجي کشور بنابه گزارش 
مقدماتي مورد اشاره به شرحي است 

که در جدول هاي درپي منعکس است.

آمار بازرگاني خارجي کشور
در

هشت ماهه اول سال هاي 1388-89

89-1388

طـی کشـور خـارجی بازرگانی درباره ایران گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار ماهـهبراساس هشـت
هاي شـرحی1388-89سال بـه اشـاره مـورد مقـدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم ،

جداول در که ادرپیاست .ستمنعکس

89-1388

فعالیت

ماهه ماهه1389سالهشت 13888988سالهشت

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
میلیون
یورو

میلیون
دالر

میلیون
یورو

میلیون
دالر

دالریورو

44830155462029035237114221608427.2236.1126.15اترادص
31.8423.28-2997430805402883098423365326793.26اتدروا

*89-1388

ارز نرخ
ماهه هشت

1389سال
ما هههشت
1388سال

تغییرات درصد
ماهه به89هشت 88نسبت

-13513139773.32یورو
1033598904.50دالر

ماههدرویورهر*  و1.31معادل1389سالهشت باشددالر1.41معادل1388سالدردالر ریال(.می به ارز نرخ برابري )برپایه

اوارداتسهمبیشترین:) الف ارزکشور نظر وشز ماهـهطیی بـه1389سـالهشت مربـوط ،

غیرپولی" مصارف براي خام بر"طالي بالغ که است و3503بوده دالر سـهم8.69میلیون کـل از درصـد
واردات بودهراارزشی ممـزوج". استدارا غیـر فوالد و آهن از وارزشـیسـهمدرصـد3.82بـا"شمش

ممزوج" غیر فوالد یا آهن از شدهمحصوالت نورد گرم و ارزشـی1.67با"تخت سـهم هـاي،درصد رتبـه
اند داده اختصاص خود به را سوم و .دوم

درعمدهواردات ترتیبکشور به گزارش مورد کشورهايدوره عربـی") 1از متحـده 11779بـا"امـارات
ارزش و تن یورو9604هزار دالر12559معادل(میلیون سـهم39.30یـا) میلیون ودرصـد 31.17وزنـی
ارزشی سهم ارزش1851با"چین") 2،درصد و تن یورو2653هزار دالر3457معـادل(میلیون ) میلیـون

و6.18یا وزنـی سهم ارزشـی،8.58درصد سـهم ارزش1287بـا"آلمـان") 3درصـد و تـن 2173هـزار
یورو دالر2833معـادل(میلیون و4.29یـا) میلیـون وزنـی سـهم ارزشـی،درصـ7.03درصـد سـهم ) 4د
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ارزش2397با"سوئیس" و تن یورو2007هزار دالر2676معادل(میلیون سـهم8.00یا) میلیون درصـد
و و6.64وزنی ارزشی سهم ارزش1162بـا"ترکیه") 5درصد و تـن یـورو1961هـزار معـادل(میلیـون

دالر2549 وزنی3.88یا) میلیون سهم ارزشی6.33ودرصد سهم .استپذیرفتهانجام،درصد

1389

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
Slice 5
Slice 6

وارداتی کااللی تن هر قیمت مشـابه) دالر1344.12معادل(یورو1027.75متوسط مـدت به نسبت که بوده
افزای داراي قبل یور36.29شسال در دالري27.44معادل(درصدي ارزش در باشد) درصدي .می

ماههدر:)  محصوالت1389سالهشت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب
بـ دستی صنایع و فرش معدنی، کشاورزي، صنعتی، کاالهاي شامل کاالها سایر و زیـرهپتروشیمی شـرح

باشد .می

) (89-1388

کاال ينوع
صادراتی

ماهه ماهه1389سالهشت تغییرات1388سالهشت درصد

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
یونمیل

یورو
میلیون
دالر

میلیون
یورو

میلیون
دالر

دالریورو

گازي 13.485.02-47752416315957022129300816.26میعانات
محصوالت
پتروشیمی

1200149186400100293085431719.6659.4248.25

کاالها 28054821210731195066208875943.8232.2822.51سایر

31.17%

8.58%

7.03%6.64%
6.33%

40.25%

ب - صادرات:
در هش��ت ماهه  سال 1389 ترکيب 
کاالهاي صادراتي به تفکيک ميعانات 

و  پتروش��يمي  محص��والت  گازي، 
س��اير کاالها شامل کاالهاي صنعتي، 

کش��اورزي، معدني، فرش و صنايع 
دستي به شرح زير مي باشد. 
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متوسط قيمت هر تن کاالي وارداتي 
)مع��ادل 1344.12  ي��ورو   1027.75

دالر( بوده که نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل داراي افزايش 36.29 درصد 

در ي��ور )مع��ادل 27.44 درص��د در 
ارزش دالري( مي باشد.

ارزش2397با"سوئیس" و تن یورو2007هزار دالر2676معادل(میلیون سـهم8.00یا) میلیون درصـد
و و6.64وزنی ارزشی سهم ارزش1162بـا"ترکیه") 5درصد و تـن یـورو1961هـزار معـادل(میلیـون

دالر2549 وزنی3.88یا) میلیون سهم ارزشی6.33ودرصد سهم .استپذیرفتهانجام،درصد

1389

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
Slice 5
Slice 6

وارداتی کااللی تن هر قیمت مشـابه) دالر1344.12معادل(یورو1027.75متوسط مـدت به نسبت که بوده
افزای داراي قبل یور36.29شسال در دالري27.44معادل(درصدي ارزش در باشد) درصدي .می

ماههدر:)  محصوالت1389سالهشت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب
بـ دستی صنایع و فرش معدنی، کشاورزي، صنعتی، کاالهاي شامل کاالها سایر و زیـرهپتروشیمی شـرح

باشد .می

) (89-1388

کاال ينوع
صادراتی

ماهه ماهه1389سالهشت تغییرات1388سالهشت درصد

وزن
)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
یونمیل

یورو
میلیون
دالر

میلیون
یورو

میلیون
دالر

دالریورو

گازي 13.485.02-47752416315957022129300816.26میعانات
محصوالت
پتروشیمی

1200149186400100293085431719.6659.4248.25

کاالها 28054821210731195066208875943.8232.2822.51سایر

31.17%

8.58%

7.03%6.64%
6.33%

40.25%

بيش��ترين س��هم واردات کشور از 
نظر ارزش��ي و طي هش��ت ماهه اول 
س��ال 1389، مربوط ب��ه »طالي خام 
براي مصارف غيرپولي« بوده اس��ت 
که بالغ بر 3503 ميليون دالر و 8.69 
درصد از کل س��هم ارزش��ي واردات 
را دارا بوده اس��ت. »ش��مش از آهن 
و فوالد غي��ر ممزوج« با 3.82 درصد 
سهم ارزشي و »محصوالت از آهن يا 
فوالد غير مم��زوج تخت و گرم نورد 
ش��ده« با 1.67 درصد سهم ارزشي، 
رتب��ه ه��اي دوم و س��وم را به خود 

اختصاص داده اند.
واردات عمده کشور در دوره مورد 
گ��زارش به ترتيب از کش��ورهاي 1( 
»ام��ارات متح��ده عربي« ب��ا 11779 
هزار تن و ارزش 9604 ميليون يورو 
)معادل 12559 ميليون دالر( يا 39.30 
درصد س��هم وزني و 31.17 درصد 
س��هم ارزش��ي، 2( »چين« ب��ا 1851 
هزار تن و ارزش 2653 ميليون يورو 
)معادل 3457 ميلي��ون دالر( يا 6.18 
درصد س��هم وزن��ي و 8.58 درصد 
س��هم ارزش��ي، 3( »آلمان« با 1287 

هزار تن و ارزش 2173 ميليون يورو 
)معادل 2833 ميلي��ون دالر( يا 4.29 
درصد س��هم وزن��ي و 7.03 درصد 
سهم ارزشي، 4( »سوئيس« با 2397 
هزار تن و ارزش 2007 ميليون يورو 
)معادل 2676 ميلي��ون دالر( يا 8.00 
درصد س��هم وزن��ي و 6.64 درصد 
سهم ارزش��ي و 5( »ترکيه« با 1162 
هزار تن و ارزش 1961 ميليون يورو 
)معادل 2549 ميلي��ون دالر( يا 3.88 
درصد س��هم وزن��ي و 6.33 درصد 

سهم ارزشي، انجام پذيرفته است. 

الف - وارد ات:
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همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظ��ه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کشور با احتس��اب ميعانات گازي، با 
افزايش 27.22 درص��دي در وزن و 
36.11 درصد در ارزش يورو )معادل 
26.15 درص��د در ارزش دالري( رو 

به رو بوده است. 
 1389 س��ال  ماه��ه   هش��ت  در 

کشورهاي
1(«چي��ن« ب��ا 15931 ه��زار تن و 
ارزش 2372 ميلي��ون ي��ورو )3094 

ميليون دالر( يا 39.77 درصد س��هم 
وزني و 18.06 سهم ارزشي،

2( »ع��راق« ب��ا 5908 ه��زار تن و 
2174 ميلي��ون ي��ورو )2843 ميليون 
دالر( يا 14.75 درصد س��هم وزني و 

16.60 درصد سهم ارزشي،
3(«امارات متح��ده عربي« با 3900 
هزار تن و 1812 ميليون يورو )2357 
ميلي��ون دالر( يا 9.74 درصد س��هم 
وزني و 13.76 درصد سهم ارزشي، 

4(«هند« با 3132 ه��زار تن و 850 

ميلي��ون ي��ورو )1107 ميليون دالر( 
ي��ا 7.82 درصد س��هم وزني و 6.64 

درصد سهم ارزشي و
5(«افغانستان« با 1050 هزار تن و 
627 ميليون يورو )816 ميليون دالر( 
ي��ا 2.62 درصد س��هم وزني و 4.76 
درصد سهم ارزش��ي، به ترتيب مقام 
هاي اول تا پنجم صادرات از ايران را 

کسب نمودند.

صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح
1389

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

1389

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

جدولهمانگو در که مالحظههاينه شودمربوط بـاباکشورقطعیصادراتمی گـازي، میعانات احتساب
ودريدرصــد27.22افــزایش یــورويدرصــد36.11وزن ارزش ارزش26.15معــادل(در در درصــدي
رو) دالري به استرو .بوده
ماههدر ارزشهـزار15931با"چین")1کشورهاي1389سالهشت و یـو2372تـن 3094(ورمیلیـون

دالر و39.77یا) میلیون وزنی سهم ارزشـی،18.06درصد و5908بـا"عـراق") 2سـهم تـن 2174هـزار
یورو دالر2843(میلیون و14.75یا) میلیون وزنـی سهم ارزشـی،16.60درصد سـهم امـارات")3درصـد
عربی و3900با"متحده تن یورو1812هزار دال2357(میلیون و9.74یـا) رمیلیون وزنـی سـهم درصـد

ارزشی،13.76 سهم و3132با"هند")4درصد تن یـورو850هزار دالر1107(میلیـون 7.82یـا) میلیـون
و وزنی سهم ارزشی6.64درصد سهم و1050بـا"افغانستان")5ودرصد تـن یـورو627هـزار میلیـون

دالر816( و2.62یا) میلیون وزنی سهم ارزشیدرصد4.76درصد پـنجم،سهم تا اول هاي مقام ترتیب به
ایران از نمودندصادرات کسب .را

1389

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
Slice 5
Slice 6
Slice 7
Slice 8

ه قیمت صادراتیرمتوسط کاالي مشـابه) الرد427.70معادل(یورو327.79تن مـدت بـه نسـبت که بوده
گذشته یورو4.18افزایشداراي،سال ارزش در دالري3.39کاهشمعادل(درصدي ارزش در ) درصـدي
باشد .می

10.65%

26.77%62.58%

15.57%

31.54%5289%

18.06%

16.60%

13.76%
6.46%

4.76%

40.36%

متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي 
327.79 ي��ورو )معادل 427.70 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، داراي افزايش 4.18 درصدي 

در ارزش ي��ورو )معادل کاهش 3.39 
درصدي در ارزش دالري( مي باشد.  
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آمار بازرگاني خارجي ايران و بريتانيا
سپتامبر 2010

براس��اس آمار و ارقام منتشره از 
سوي س��ازمان گمرک و درآمدهاي 

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

سپتامبر سال 2010 با ايران به شرح 
در پي مي باشد. 

• در سال هاي اخير بريتانيا ساالنه 
بي��ش از 200 ميليون پوند خدمات به 

ايران ارائه داده است.
• به هر ص��ورت صادرات خدمات 

به ايران در س��ال 2009 بالغ بر 214 
ميليون پوند بوده که حدود 18% نسبت 

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

2009 بالغ بر 38 ميليون پوند بوده که 
کمي کاهش يافته است. 

2010

سوي از منتشره ارقام و آمار بریتانیـاسبراساس خارجی بازرگانی روند بریتانیا ملکه درآمدهاي و گمرك ازمان
هاي سال ماه2005طی در2010سالسپتامبرتا شرح باشدپیبه . می

20052006200720082009%
2008/2009

/
2009

/
2010

%
2009/2010

463.9431.4400.3412.1374.0%9.2-279.3233.416.0-

38.871.766.466.6195.2%192.8+116.2177.953.0+
425.1359.7333.9345.5178.8%48.2-163.155.566.0-

بریتانیا: ماخذ گمرك و درآمدها سازمان

سال در ایران به بریتانیا ماه2010صادرات برسپتامبرتا که233بالغ است شده اعالم پوند 16میلیون
سال مشابه دوره از کمتر است2009درصد .بوده
بریتانیا صادرات کاهش سالعلت در ایران به2009به سایرکاهشمربوط از واردات براي ایران تمایل

دور(کشورها شرق ویژه اسـت) به بـوده آمریکا هاي تحریم نتیجه در.و برتانیـایی کاالهـاي تـرخیص عـدم
ایران، بازرگانیگمرك مبادالت کاهش علل باشدبااز می .بریتانیا

مذکور دوره در ایران از بریتانیا که177واردات بوده پوند بیش53میلیون سالتردرصد بوده2009از
سـال. است پایـان در که همانطور باشد، نفتی هاي فرآورده واردات افزایش نتیجه است ممکن آن اعظم بخش

شد2009 . مشاهده
باشدموازنه می بریتانیا سمت به حاضر حال در .مبادالت

200420052006200720082009
234204209163261214
614461443865

بریتانیا: ماخذ          ملی آمار اداره

از بیش ساالنه بریتانیا اخیر هاي سال ارائه200در ایران به خدمات پوند .استدادهمیلیون
صادرات صورت هر سالخدماتبه در ایران بر2009به حـدود214بالغ کـه بـوده پونـد میلیـون

سال% 18 به است2008نسبت یافته .کاهش
سالخدماتواردات در ایران بر2009از پوند38بالغ کمیمیلیون که استبوده یافته .کاهش

2010

سوي از منتشره ارقام و آمار بریتانیـاسبراساس خارجی بازرگانی روند بریتانیا ملکه درآمدهاي و گمرك ازمان
هاي سال ماه2005طی در2010سالسپتامبرتا شرح باشدپیبه . می

20052006200720082009%
2008/2009

/
2009

/
2010

%
2009/2010

463.9431.4400.3412.1374.0%9.2-279.3233.416.0-

38.871.766.466.6195.2%192.8+116.2177.953.0+
425.1359.7333.9345.5178.8%48.2-163.155.566.0-

بریتانیا: ماخذ گمرك و درآمدها سازمان

سال در ایران به بریتانیا ماه2010صادرات برسپتامبرتا که233بالغ است شده اعالم پوند 16میلیون
سال مشابه دوره از کمتر است2009درصد .بوده
بریتانیا صادرات کاهش سالعلت در ایران به2009به سایرکاهشمربوط از واردات براي ایران تمایل

دور(کشورها شرق ویژه اسـت) به بـوده آمریکا هاي تحریم نتیجه در.و برتانیـایی کاالهـاي تـرخیص عـدم
ایران، بازرگانیگمرك مبادالت کاهش علل باشدبااز می .بریتانیا

مذکور دوره در ایران از بریتانیا که177واردات بوده پوند بیش53میلیون سالتردرصد بوده2009از
سـال. است پایـان در که همانطور باشد، نفتی هاي فرآورده واردات افزایش نتیجه است ممکن آن اعظم بخش

شد2009 . مشاهده
باشدموازنه می بریتانیا سمت به حاضر حال در .مبادالت

200420052006200720082009
234204209163261214
614461443865

بریتانیا: ماخذ          ملی آمار اداره

از بیش ساالنه بریتانیا اخیر هاي سال ارائه200در ایران به خدمات پوند .استدادهمیلیون
صادرات صورت هر سالخدماتبه در ایران بر2009به حـدود214بالغ کـه بـوده پونـد میلیـون

سال% 18 به است2008نسبت یافته .کاهش
سالخدماتواردات در ایران بر2009از پوند38بالغ کمیمیلیون که استبوده یافته .کاهش

• ص��ادرات بريتاني��ا ب��ه ايران در 
س��ال 2010 تا ماه س��پتامبر بالغ بر 
233 ميليون پوند اعالم شده است که 
16 درصد کمتر از دوره مشابه سال 

2009 بوده است.
بريتانيا  کاه��ش ص��ادرات  • علت 
به اي��ران در س��ال 2009 مربوط به 
کاهش تمايل ايران ب��راي واردات از 

ساير کشورها )به ويژه شرق دور( و 
نتيجه تحريم هاي آمريکا بوده است. 
عدم ترخيص کااله��اي برتانيايي در 
گمرک اي��ران، از علل کاهش مبادالت 

بازرگاني با بريتانيا مي باشد.
• واردات بريتانيا از ايران در دوره 
مذکور 177 ميليون پوند بوده که 53 
درصد بيش��تر از س��ال 2009 بوده 

اس��ت. بخ��ش اعظم آن ممکن اس��ت 
نتيجه افزاي��ش واردات فرآورده هاي 
نفتي باشد، همانطور که در پايان سال 

2009 مشاهده شد. 
• موازنه مبادالت در حال حاضر به 

سمت بريتانيا مي باشد.



س�ازي  آزاد   – د وم  بخ�ش 
مبادالت بازرگاني 

سر آغاز کار:

بع��داز پاي��ان جن��گ جهان��ي دوم 
کشورهاي پيشرفته صنعتي،  به ويژه 
اي��االت متح��ده آمري��کا و اروپا براي 
سامان دهي خسارات ناشي از جنگ و 
موانع فراراه توسعه بازرگاني بين المللي 
به عنوان عمده ترين بخش اقتصاد بين 
الملل و تسهيل آن  کوشش هاي فراوان 
به عمل آوردند. کوشش هائي که کم  يا 
بيش با انعق��اد قراردادهاي بين المللي 
 »Bretton Woods«  »برت��ون وودز«
و صندوق بي��ن المللي پول در س��ال 
1944، قرارداد عمومي تعرفه و تجارت« 
 General Agreement On«      گات
در   »Tariffs and Trade=GATT
سال 1947، قراردادهائي در چارچوب 
»سازمان همکاريهاي اقتصادي اروپا« 
 Organization Of European
 Economic.Co-operationO.E.C.D

در سال 1948 و ... انجام پذيرفت.
طي اين دوره امپراتوري هاي بزرگ 
بازرگاني کاًل متالشي شدند، اما با اين 
حال چندين قرارداد ناحيه اي به امضاء 
رسيد که از جمله مي توان به » اتحاديه 
 European(   اروپائي زغال سنگ و فوالد
Coal And Steel Community(  و يا   
 European( »اتحاديه اقتصادي اروپا«
Economic Council = EEC(، »بازار 
  Central »مش��ترک آمريکاي مرکزي
 American Common Market =
 )Comecon( »کومکون «   ،).C.A.C.M
و همچنين ش��وراهاي اقتصادي دو يا 
چند جانبه ديگ��ر و ... که به ترتيب در 
س��ال هاي 1951، 1957، 1959و ... به 

امضاء رسيد اشاره کرد.

در سال 1960 اياالت متحده آمريکا با 
مالحظه اوضاع و تحت فشار قرار دادن 
» اتحاديه اقتصادي اروپا » اين اتحاديه 
را به »سازمان همکاريهاي اقتصادي و 
توس��عه« )OECD( تبديل کرد و بدين 
سان اياالت متحده، کانادا و ژاپن نيز در 

اين اتحاديه عضويت يافتند.
در سال 1962 »جان اف کندي« رئيس 
جمهور وقت  اياالت متحده آمريکا براي 
ايجاد هم��کاري ميان اروپ��ا و  اياالت 
متحده » همکاريهاي متقابل آتالنتيک« 

)Atlantic Partnership( را اعالم 
کرد. طي همان سال بالفاصله کنگره 
آن را ب��ا عن��وان  »قان��ون گس��ترش 
بازرگاني« ) Trade Ext.Act ( تصويب 
کرد. بر اس��اس اين قانون مي بايستي 
از ابتداي مذاکرات ک��ه به »دورکندي« 
)Kennedy Round ( معروف است و 

در سال 1963 به تصويب رسيد، 
همکاريهاي اياالت متحده و اروپا در 
چارچ��وب » گات« مورد عمل قرار مي 

گرفت.

گات:
ENERAL EREEMENT 
ON TARRIFS AND 

TRADE 

قرارداد عمومي تعرفه و تجارت ، در 
آغاز از س��وي سازمان ملل متحد » به 
عنوان »سازمان جهاني تجارت« طراحي 
و ارائه ش��د، در 30 اکتبر 1947 توسط 
23 کشور به امضاء رسيد و در ژانويه 

1948 به اجراء در آمد.
با توجه به اين که ايجاد و تاس��يس 
مورد نظر که س��ازمان مل��ل متحد و 
در واقع ط��راح اصلي آن اياالت متحده 
آمريکا ب��ود تحقق نپذيرف��ت، قرارداد 
مذک��ور به عنوان تنه��ا عامل منحصر 

به فرد و تاس��يس مستمر براي تنظيم 
قوانين و مقررات بازرگاني بين المللي 
با س��ازماني ويژه خود پ��ا به عرصه 
وج��ود نهاد.با اين ح��ال با وجود آنکه 
گات تاسيسي وابسته به سازمان ملل 
متحد ب��ود از نظر حقوق��ي نمي توان 
آن را س��ازمان ناميد. اما بايد پذيراي 
اين واقعيت بود ک��ه در هرحال داراي 
تشکيالتي با وظائف چند جانبه و پشتيبان 
توسعه،  به ويژه توسعه همکاري هاي 
بين الملل��ي در برابر بازرگاني تحميلي 
دو جانبه و  تبعيض آميز بوده است. از 
اين جهت است که به عنوان بزرگترين 
حامي بازرگاني آزاد بين المللي در سده 
کنوني شناخته شده است. واقعيتي که 
به هر حال مورد پذيرش اس��ت. به هر 
صورت  » گات » با الهام از اين انديشه 
ک��ه بازرگاني آزادبي��ن المللي در تمام 
ممالک عض��و منجر ب��ه افزايش رفاه 
عمومي خواهد ش��د، با رعايت برخي 
منافع براي کش��ورهاي جهان س��وم، 
اقدام همه جانبه اي را در س��طح جهان 
براي نيل ب��ه هدف هاي قرارداد آغاز و 

به مرحله اجرا در آورد.
از سال 1947، س��ال انعقاد قرارداد 
گات درژنوتا تاسيس سازمان تجارت 
که117کشور  دردسامبر1993  جهاني 
سند نهائي مربوط را امضاء و سازمان 
تجارت جهاني جانشين گات شد ،تضاد 
مناف��ع آمري��کا واروپا هم��واره مانع 
تصويب سند نهائي مورد اشاره بوده 

است.
الزم به ذکر است که همچنانکه انحالل 
مجمع ملل متفق وتاسيس سازمان ملل 
متحددر نخستين سال هاي بعدازجنگ 
جهان��ي دوم ب��ه عن��وان مهمتري��ن 
رويدادتاريخي – سياس��ي سرنوشت 
سازي به ش��مار مي رود که درتاريخ 
روابط سياسي کليه کشورهاي جهان به 

آزاد سازي مباد الت بازرگاني بين المللي  
 از انديشه تا عمل

نوشته: دکتر اميرهوشنگ اميني
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ويژه کشورهاي پيش از آن مستعمره، 
از جايگاه��ي درخور توج��ه و اهميت 
برخوردار مي باش��د، بي ترديد فارغ از 
هرگونه مقدمه چيني غير ضرور، انعقاد 
ق��رارداد گات را اگر ن��ه مهمترين، اما 
مي توان از جمله مهمترين رويدادهاي 
تاريخي و اثرگذار اقتصادي در اقتصاد 
و رواب��ط اقتصاد بين الملل به ش��مار 
آورد، رويدادي که بنابه اش��اره بعد از 
برگزاري هش��ت دور تاريخي فراگير 
بين المللي در سال 1995 در اوروگوئه 
و س��پس در مراکش منج��ر به تبديل 
موافقتنامه ياد شده به سازمان جهاني 
تجارت گرديد، س��ازماني ک��ه اکنون 
150 کش��ور در آن عضويت دارند ،و 
به کوتاه س��خن به طور کلي و اصولي 
نهاديست با مسئوليت نظارت بر قوانين 
ناظر و حاکم بر رشد و توسعه تجارت 
در سطح بين المللي. راستينه اي که در 
نهايت، پيش��رفت فراگير و همه جانبه 
هم��ه ملل جهان اعم از پيش��رفته و در 
حال پيشرفت و يا از پيشرفت مانده را 

در پي دارد.
 سازمان تجارت جهاني وپيش درآمد 
آن  گات ب��راي از ميان برداش��تن گام 
به گام موانع فراراه توس��عه بازرگاني 
بين المللي با ش��رکت امضاء کنندگان 
کش��ورهاي پيوس��ته به آن برپا شد. 
توافق هاي بدس��ت آمده در شش��مين 
کنفرانس » گات » در دور کندي که بين 
س��ال هاي 1963 تا 1967 برگزارش��د 
منجر ب��ه کاهش عمومي بي��ش از 30 
درصد حقوق گمرکي کاالهاي صنعتي 

گرديد.
در دور توکيو که بين سال هاي 1979 
– 1973 بر پا بود و 99 کش��ور در آن 
ش��رکت داش��تند بيش از همه بايستي 
به کاه��ش حقوق گمرکي و همچنين از 
ميان برداش��تن موانع تعرفه اي و غير 
تعرف��ه اي ) کمک هاي مال��ي دولت ها، 
فرم هاي مرب��وط به محدوديت واردات 
و صادرات ( و دربرگي��ري بازرگاني 
کاالهاي کشاورزي اش��اره کرد که از 
جمله وظائف » گات » ش��ناخته ش��ده 

است.
ناگفته نماند که همزمان با دور توکيو 
گرايش ه��اي حمايت گران��ه اقتصادي 
تقويت شد. اين تحول منفي در بازرگاني 
بين الملل��ي از جمله وظائف��ي بود که 
برگرداندن آن بر عهده هش��تمين دور 

مذاکرات » گات » که به دور » اروگوئه 
» معروف اس��ت و در س��پتامبر سال 
 Ponta del « « 1986 در« پونتادل استه
Este » برگزارش��د واگذار شد و مقرر 
بود طي چهار سال انجام شود. آخرين 
گردهمائ��ي دوراروگوئ��ه در مراکش 

برگزار شد و ... .
به عقيده » استون » ) Stone ( محقق 
موسس��ه تحقيقات سياسي )مونترآل، 
کان��ادا( : )10( » گات » در حيات کوتاه 
خود توانس��ت به گون��ه اي موثر آزاد 
سازي و نظم را در بازرگاني بين المللي 
تزري��ق و همزمان پايه هاي پيش��رفت 
مداوم توليد و مبادالت بين المللي را پي 

ريزي کند.
نکت��ه درخور اهميت اي��ن که نظام » 
گات » نه تنها مبادالت  بين المللي را تا 
حدودي به نفع همه ي کش��ورها دنبال 
مي کرد، بلکه توسعه اقتصاد جهاني را 
نيز برمي انگيخت و سبب نزديکي ملل 
جهان به يکديگر شد. زيرا هدف از ايجاد 
»گات« برقراري همکاري  بين المللي به 
گونه يي دائم و گسترده در زمينه اتخاذ 
سياست هاي بازرگاني، برقراري نظام 
باز براي مذاکرات چند جانبه در زمنيه 
کاهش تعرفه ها و ساير موانع گمرکي 
و همچنين وادار کردن کليه کشورهاي 
عضو به رعايت مجموعه اي از مقررات 
بازرگاني از طريق آشتي بيشتر و مبتني 
بر تحديد تجهيزات يا جنگ تجاري  بوده 

است.
»U N C T A D« کنفرانس سازمان 
ملل متحد درباره تجارت و توسعه و به 
گونه يي ويژه ، دس��ت کم به ظاهر پي 
گير تامين خواسته هاي ممالک در حال 
توسعه ودر زمينه توس��عه بازرگاني 
ممال��ک جهان س��وم فعال مي باش��د، 
متاسفانه با وجود پيروزي هائي که اين 
کشورهادر دهه ي شصت در »اوپک« 
به دس��ت آوردند، همچنان به عناوين 
متفاوت زير فش��ار ممالک پيش��رفته 
 OECDصنعت��ي، يعني ممال��ک عضو

قرار دارند و ... .
 ”ITCمرک��ز تجارت بي��ن الملل��ي 
“س��ازمان ديگري اس��ت که در سال 
1964 »گات«آن را ب��ه منظور همکاري 
با کشورهاي در حال توسعه در زمينه  
برنامه هاي توس��عه بازرگاني  در ژنو 
تاس��يس کرد.اين مرکز از سال 1968 
به بعد توس��ط »گات« و »انکتاد« اداره 

مي شود. 
مرکزتج��ارت بي��ن المللي از س��ال 
1984 در برنامه توس��عه سازمان ملل 
»UNDP« ادغام شد و اکنون به عنوان 
تنها سازمان اجرائي طرح هاي توسعه 
بازرگاني س��ازمان مل��ل متحد فعال 

است.
نکته جالب اين که هر گاه س��خن از 
مبادالت بازرگاني درميان است، همواره 
کشورهاي پيشرفته مد نظر قرار دارند 
و کشورهاي در حال رشد به هيچ وجه 
مورد بحث و گفتگو نيس��تند، زيرا اين 
ممالک ترجيح مي دهند براي توسعه ي 
اقتصادي خود در حد امکان به کاهش 
واردات بپردازند. نکته جالب تر اين که 
با وج��ود واقعيتي که اين ممالک به آن 
پ��ي برده اند اما کمتر کش��ور در حال 
توس��عه اي را سراغ داريم که با موازنه 

مثبت بازرگاني روبه رو باشد. 
بي تردي��د مبادالت آزاد بازرگاني به 
همان اندازه که براي کشور هاي جهان 
پيشرفته س��ودمند است مي تواند براي 
اقتصاد ممالک در حال رش��د مخاطره 
انگيز باش��د. از اين جه��ت به نظر مي 
رس��د  کارگزاران اين ممالک بايستي 
برنامه آزاد سازي بازرگاني خود را بر 
اساس مطالعاتي همه جانبه و سنجيده 
و به دور از آزمايش و خطا تدوين و به 

موقع اجراء در آورند.
نظر » گاو- جون��ز« کاماًل پذيرفتني 
است که ممالک در حال توسعه به سختي 
کوشيده اند با استفاده از مکانيزم هاي 
حقوق گمرکي و يا ديگ��ر انواع کنترل 
هايي که مي توان بر مبادالت بازرگاني 
تحمي��ل کرد )ت��ا جائي که ب��ه صنايع 
داخلي کمک شود(، صنعت را جانشين 
واردات کنن��د. اما اين کار در بيش��تر 
ممالک جهان سوم با عدم موفقيت روبه 
رو شده است. عدم موفقيت اين ممالک 
در جايگزين ک��ردن واردات با صنعت 
ک��م يا بيش معلول نا ب��ه هنجار بودن 
س��اختار حکومتي اين ممال��ک از يک 
سو، عدم هماهنگي برنامه ها و همچنين 
اس��تراتژي هاي سياسي و اقتصادي با 

يکديگر از سوي ديگر بوده است.
به طوري که عملک��رد ممالک جهان 
س��وم در اين زمينه نشان مي دهد )در 
س��ال هاي ده��ه 1970( نتيج��ه براي 
کش��ورهاي در حال توس��عه تا اندازه 
زيادي گران تمام ش��د. به اين معنا که 
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در اي��ن دوره واردات جاي خود را به 
مقاطع��ه کاري داد و مقاطعه کاري به 
عنوان کاري انحصاري دربازار محلي 
درآم��د، به طوري که در نيمه دوم دهه 
ي هفتاد صنعتي شدن اين ممالک رفته 
رفته متمايل به فعاليت در زمينه توسعه 

صادرات و کاهش واردات شد.
به هر حال بايد توجه داش��ت که بعد 
از جنگ جهان��ي دوم ب��ه دليل وجود 
س��ازمان هاي متفاوت بي��ن المللي و 
توافق هاي بازرگاني بسيار، بازرگاني 
بين المللي تا حدود زيادي توسعه يافت. 
مالحظه ارقام مربوط نش��ان مي دهد 
که صادرات جهاني از س��ال 1950 تا 
1985 به حدود 60 برابر افزايش يافت 
و اين به اين معناست که از 60 ميليارد 
به /2000 ميلي��ارد دالر افزايش يافت ، 
رقمي که بر اس��اس داده هاي سازمان 
مل��ل متح��د در س��ال 1991 به حدود 
 2008 دالرودرس��ال  ميلي��ارد   3300
براس��اس گ��زارش س��ازمان تجارت 
جهاني صادرات کاال به78 .15ميليارد 
وصادرات خدمات با 11درصدرشدبه  
3.73 ميليارد  دالرافزايش يافته اس��ت. 
بدين سان اس��ت که مالحظه مي شود 
آزاد س��ازي مب��ادالت بازرگاني بين 
الملل��ي را مي توان و بايس��تي پايه و 
اساس گسترش بازرگاني بين المللي به 
ويژه براي ممالک صنعتي دانست. البته 
بايد توجه داش��ت ک��ه در آغاز کاهش 
حقوق و مق��ررات بازرگاني بين المللي 
اعم از تعرفه گمرکي يا ساير انواع موانع 
غير تعرفه اي مانند سهميه بندي تقريبًا 
بسيار ضعيف بود. در واقع هنگام دور 
شش��م و هفتم مذاکرات » گات« که به » 
دور کندي« ي��ا » دور توکيو« معروف 
اس��ت، » گات«، موفق به کاهش تعرفه 
گمرکي و س��هميه بندي شد. در نتيجه 
اي��ن که اکن��ون ممالک پيش��رفته و با 
اقتصاد بازار صادرات خود را سهل تر 

عرضه مي کنند، 
نکته اي که ذک��ر آن در اينجا داراي 
اهميت است اين که بازرگاني بين المللي 
که در س��ال هاي آغاز دهه هش��تاد با 
رک��ود و بعضًا کاه��ش حجم مبادالت 
رودررو بوده در سال 1986 مجددًا با 
گسترش بي سابقه اي روبه روشدو نرخ 
رشد بازرگاني بين المللي در سال هاي 
8-1987 به رقم 9 درصد رسيد، اما در 
سال 1991 با کاهش رشد اقتصادي در 

کشورهاي صنعتي مجددًا به دو درصد 
کاهش يافت.

همان گونه که » س��ولين اس��تون« 
»Soulingne Ston« در س��ال 1984 
ياد آوري کرده اس��ت، به سبب کندي 
پيشرفت اقتصادي س��ال هاي پيش و 
همچنين تنگناي بازار داخلي، باال بودن 
س��طح بيکاري، به ويژه در سال هاي 
آخر دهه هفتاد و اوائل دهه ي هشتاد، 
مشکالت ناشي از ديون تعداد زيادي از 
کشورهاي در حال رشد بوده که در اين 

چند سال شدت پيدا کرده است.
 »Sacher« »و » ساخر »Webb« »وب«
دوتن از برجسته ترين صاحب نظران 
کانادائي مس��ائل بازرگاني   بين المللي 
در س��ال 1985 اشاره مي کنند که )11( 
مق��ررات »گات« ب��راي برطرف کردن 
مسائل و مش��کالت مبادالت بازرگاني 
بي��ن المللي نياز به اص��الح دارد، زيرا 
اکن��ون مذاک��رات جلس��ات »گات« به 
مراتب مشکل تر از سال 1947 برگزار 

مي شود.
نمون��ه ه��اي آن را م��ي ت��وان در 
مورد مذاک��رات مربوط به سياس��ت 
بازرگاني و يا اصواًل مسائل مربوط به 
کشاورزي مشاهده کرد که ميان اياالت 
متح��ده آمريکا و اروپا ايجاد و س��بب 
درگيري ه��اي ملي و بين المللي ش��ده 
اس��ت. افزون بر اين بايد توجه داشت 
که در آن زمان تنها 23 کش��ور عضو 
جامع��ه گات بودند، در حالي که اکنون 
تعداد اعض��اء » گات « که در مذاکرات 
ش��رکت مي کنند )اعم از رسمي و  غير 
رس��مي( حدود 150 کشور است و اين 
به معناي کل بازرگاني بين المللي است، 
به ويژه آن که بعد از فروپاش��ي اتحاد 
شوروي سابق اين مذاکرات رفته رفته 
به گونه اي مطلق، جهاني شده است. اما 
نکته اي که توجه به آن درخور اهميت 
است اين که پيوسته در مسير کار، توافق 
هاي حاصله، با وج��ود مراقبت هاي » 
گات » مورد سرپيچي قرار مي گيرد و 
اين موضوعي است که به نوبه ي خود 
باعث تضعيف نظام مبادالت بين المللي 
شده است، زيرا نظام مبادالت و پرداخت 
هاي بين المللي مبتني بر اصولي تبعيض 
ناپذير است، به عبارت ديگر بر اساس 
اي��ن اصول تم��ام کش��ورهاي عضو 
» گات« بايس��تي از يک ن��وع مقررات 
بازرگاني بي��ن المللي تبعيت کنند. البته  

قائل شدن محدوديت براي طرف هاي 
مقابل از نظر اقتصادي، بدان معني که 
توليدات ملي تا حدودي حمايت ش��ود، 
آن هم با حداق��ل هزينه براي مصرف 
کننده داخلي و لذا مي تواند براي تمامي 
جهان تحق��ق يابد و حفظ منابع ممالک 
کوچک وس��يله اي براي تضمين ورود 
اين ممالک ب��ه بازارهاي بازرگاني بين 

المللي باشد.
سازمان تجا رت جهاني:

س��ازمان تجارت جهاني  ،سازماني 
بين  ا لمللي  ،و  عهده دار تنظيم و تدوين 
قواني��ن جهاني تج��ارت وحل و فصل 
اختالف��ات فيمابين اعضاء مي باش��د . 
اعضاء سازمان، کشورهائي مي باشند 
ک��ه موافقت نام��ه ه��اي 30 گانه اين 

سازمان را امضاء کرده اند.
مقر سازمان تجارت جهاني در شهر 

ژنو، ،سويس قرار دارد.
آخري��ن تع��داد کش��ورهاي عضو 
ب��ر  بال��غ  س��ازمان درس��ال 2010 

153کشور اعالم شده است.
س��ازمان تجارت جهاني براي انجام 
وظائ��ف خ��ود داراي ارکان گوناگون 
از جمل��ه :کنفرانس وزيران، ش��وراي 
عمومي، رکن حل اختالف ، رکن بررسي 

خط مشي تجاري وشوراها مي باشد .
کنفران��س وزي��ران باالتري��ن رکن 
س��ازمان تج��ارت جهاني مي باش��د 
ونماين��دگان کليه اعض��اء را دربرمي 
گيرد. کنفرانس هردوس��ال دس��ت کم 
يک بار تشکيل جلس��ه مي دهد. اولين 
جلس��ه درس��ال 1996 د ر س��نگاپور 
تشکيل شد.سپس درسال 1998 درژنو  
درسال1999درسياتل آمريکا، در سال 
2001در دوح��ه قطر، درس��ال 2003 
درکن��گان مکزيک ودرس��ال 2005 در 

هنگ کنگ  تشکيل جلسه داد.
در آخري��ن کنفرانس که در هنگکنگ 
تش��کيل ش��د واز 13 دس��امبرتا 18 
دس��امبر 2005 ب��ه ط��ول انجامي��د، 
کنفرانس کش��ورها تصميم گرفتند تا 
پايان سال 2013کليه يارانه هاي ويژه 
صادرات محصوالت کشاورزي را قطع 
کنندوتاپايان سال2013 هرگونه يارانه 
براي صادرات پنبه را هم متوقف کنند 
.افزون بر اين بحث کشورهاي درحال 
توس��عه اين بود که به کاالهاي بدون 
تعرفه وآزاد از کشورهاي داراي کمتر 
نوس��عه يافته هم دس��ت رسي داشته 
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باش��ند. کليه کاالها از س��وي اتحاديه 
اروپ��ا تا س��قف 3درص��د از خطوط 
تعرفه اي معاف ش��دند. )به اس��تثناي 

تسليحات نظامي (
رک��ن ديگر بنا به اش��اره ش��وراي 
عمومي مي باش��د  که بعد از کنفرانس 
وزيران عالي ترين رکن است  ومقر آن 
در شهر ژنو مي باشد . اين رکن هر دو 
ماه يک بار با حض��ور نمايندگان همه 
اعضاء تشکيل جلسه مي دهد .اين شورا 
نتايج کار خودرا مستقيما به کنفرانس 

وزيران گزارش مي دهد.و...

اصول سياست عدم تبعيض:
در پايان الزم مي داند ياد آور ش��ود 
که اصول سياست عدم تبعيض که پيش 
از اين مورد اشاره قرار گرفت حاکم بر 
تمامي نظام مبادالت چند جانبه است و 
به گون��ه اي عميق با ايجاد منطقه ها و 
حوزه هاي عملي��ات ترجيحي يا ويژه 
مانند منطقه ها و س��رزمين هاي آزاد، 
جامعه ها ي بازرگان��ي منطقه اي، در 
جامعه هاي اقتصادي مورد پذيرش قرار 
گرفته و در موارد متعدد نيز آزمايش و 
تجربه شده اس��ت. اين سياست ها که 
به عنوان اصول سياست عدم تبعيض 
عنوان ش��ده و همواره بر خالف روح 
و فلس��فه وجودي »گات« بوده اس��ت، 
در بيشتر موارد با تصميمات متکي بر 
تعهدات »گات« س��بب شده است، زيرا 
منطقه هاي آزاد توافق هاي دو جانبه و 
عماًل داراي اهدافي اصلي مي باشند که 
در هر حال در جهت کمک به بازرگاني 
بي��ن الملل��ي حرکت مي کن��د و »گات« 
ب��ه گون��ه ا ي راهش��ا ي  آن ها بوده 

است.)12(
گفته مي ش��ود م��ي خواهن��د براي 
آزاد سازي بيش��تر مبادالت بازرگاني 
بين المللي با حد ام��کان موانع فرا راه 
بازرگاني را از ميان بردارند. لذا مالحظه 
مي ش��ود که در مذاک��رات چند جانبه 
»گات« که شرح آن در اين نوشتار کوتاه 
نمي گنجد پيوسته بر اهميت توافق هاي 
ترجيحي و ق��رار دادهاي دو جانبه اي 
که به مبادالت بازرگاني بين کشورهاي  
ياد ش��ده کمک مي کند، تاکيد و اصرار 
مي ش��ود. از جمله مي توان به آخرين 
توافق که مربوط به توافق ميان اياالت 
متحده، کانادا و مکزيک و يا ... که بيش 
از پيش معرف آزاد س��ازي اقتصادي 

است و در هر يک از کشورهاي جهان 
ب��ه گونه اي متفاوت مورد عمل اس��ت 

اشاره کرد.
اما بايد توجه داشت که اين توافق ها 
در جم��ع به تعبيري به عن��وان  عمده 
ترين موانع فراراه توسعه بازرگاني بين 
المللي شناخته شده اند. لذا ترديد نيست 
چنانچه، حتي اگر روند موجود مبادالت 
بازرگاني  بين المللي به روياروئي غير 
قاب��ل پيش بيني اقتص��ادي قطب هاي 
اقتصادي جهان هم منجر نشود روشن 
اس��ت که به آزاد س��ازي مورد انتظار 
مبادالت بازرگاني بين المللي نيز منتهي 
نخواهد ش��د. از اين رو بر کارگزاران 
حکومتي کش��ورهاي در حال توسعه، 
خاصه با ويژگي هاي مشابه به کشور 
خودمان اس��ت، پيش از آن که شرايط 
ملي و بين المللي الزم در اين کشورها 
براي ملحق شدن به چنين قرار دادهايي 
فراهم آيد و تمامي جنبه هاي اين الحاق 
مورد مطالعه و بررس��ي ق��رار گرفته 
باش��د از هرگونه اقدام��ي که منجر به 
ملحق شدن بدون قيد و شرط اين گونه 
قراردادها ش��ود خود داري به ورزند. 
الحاقي که در هر صورت با فراهم بودن 
شرايط الزم ملي و بين المللي مورد نياز 
براي کشورهايي مشابه ايران با آن که 
داراي جنبه هاي مثبت و منفي مي باشد، 
در هر صورت و در بلند مدت به سود 

کشور خواهد 
بود. زيرا در هر حال با ورود به جامعه 
بازرگاني جهاني، الزام و اجبار، موجبات 
اصالح ساختار اقتصادي کشور را به 
ويژه در زمينه توليد و بازرگاني فراهم 
خواهد س��اخت، و لذا به نظر مي رسد  
اين تنها راه اصالح بازرگاني خارجي و 
به طور کلي س��اختار توليدي کشور و 

توسعه آن باشد.
در پاي��ان بايد ياد آورش��د که آنچه 
پيش از پيوستن کامل ونه تنها به عنوان 
ناظربه اين ق��رار داد ک��ه در هر حال 
مس��تلزم فرصت کافي است ضرورت 
دارد م��ورد توجه ويژه قرار گيرد، رفع 
موانع فراراه توسعه بازرگاني خارجي 
و به بيان ديگر صادرات غير نفتي است. 
موانعي که عمدتًا ناشي از ساختار بيمار 
و آشفته بنگاه هاي توليدي و اجرائي و 
در نهاي��ت مق��ررات پولي/ماليو اداري 

کشور است.
واقعيتي که طي ساليان دراز با اطالق 

درآمد به وجوه حاصل از فروش نفت 
خام ورفتار نادرس��ت با اين وجوه که 
سرمايه هايي ملي ونه درآمد مي باشند 
اقتصاد کش��ور دچار بيم��اري اتالف 
منابع  وپياممدهاي ناش��ي از آن شد ه 
است ولذا  آينده اقتصاد کشور در گرو 
اصالح رفتاربا اين وجوه وتجديد نظر 
در سياس��ت هاي پولي ومالي کشور 

است. 
منابع:

 1-Adam Smith – The Wealth 
Of  Nations Vd.II R.D.Irwin Inc.

2-Allain Maurice – La Libera--
tion des Relations economiques 
International E.dGauthier PARIS 
1972

3-Schultz R. + Alexandroff A. 
– La reglementation economiques 
et System – Federal Ottawa 1986

4-Bernier Ivan et Lajoie An--
dree. Les reglement Les Societes 
d.Etate et Les Trimbunaux ad--
ministratives de development du 
Canada Ottawa 1986

5-Grubel H.Free Market Zones 
Fraser Institute Vancouver 1983

6-Harris Richard G. Le Com--
merce. La Politique industrie et 
Les Perspectives de development 
du Canada Ottawa 1935

7-Caves. R et Jones R. Interna--
tional Economy ed. Armand Col 
in PARIS 1981

8-Be – Maurice – Relation 
Economique International. 
exchange internationaux Dalloz 
PARIS 1977

9-Shearer. Ronald A. La region--
alism et La Politique en matiere 
de commerce international Ot--
tawa 1985

10-Stone – Frank – Canada 
The GATT and International 
Trade System–Institute de recher--
ché politique Montreal 1984 

11-Guy ST – Onge – Zones 
Franches American. Ottawa 
1996

12- نگرش��ي بر دنياي منطقه ها و 
سرزمين هاي آزاد. نوشته نويسنده.



جاذبه اروپا در جهان در حال تغيير

جاذبه اروپاديگرچندان معتبر نيس��ت. 
روشن است که من براي شهروندان فقط 
در مورد جاذبه » شيوه زندگي اروپايي« 
صحب��ت نمي کن��م.. خ��وب، تعجبي هم 
ندارد، ممکن اس��ت با مزاح بگوييد، افراد 
تعطيالت  رفاه��ي،  دولت هاي  معمول��ي، 
طوالني و بازنشستگي پيش از موعد...را 

تًا ئيد مي کنند.
 اما من در مورد آنچه براي شما جالب 
است صحبت مي کنم: »جاذبه اروپا براي 

سرمايه گذاران و کارآفرينان«.
 درواقع اين جذابيِت دوگانه اس��ت که 
ق��اره ما را منحصر به فرد کرده اس��ت.

پي��ام اروپا ب��ه جهان اين اس��ت که مي 
توان هردو بود. رش��د اقتصادي وعدالت 
اجتماع��ي .کارآ در اخ��ذ تصمي��م هاي 
سياسي و پاسخگويي دموکراتيک.منطبق 
با زمان و نگهبان ميراث خود، هم مکاني 

مناسب براي سرمايه گذاري و زندگي.
مي خواهم اين را به شيوه اي برانگيزنده 

بي��ان کنم: من پذيرفت��ه ام که دنيا دير يا 
زود، به  سمت و س��وي الگوي اروپايي 
حرک��ت خواهد کرد. ) ب��ا اذعان به اينکه 
بدون يک ش��الوده اقتص��ادي قوي، اين 

مدل ناپايدار خواهد بود.(
توجه کنيد: ام��روزه، اتحاديه اروپا با 
27 کش��ور، نماينده منطقه اي با ثبات، پر 
رونق و داراي مؤسس��ات عمومي قوي 
مي باش��د. مابا 500 ميلي��ون نفرجمعيت 
تحصيل ک��رده خوب و مس��تعد. با تنها 
7 درص��د از جمعيت جه��ان، باز هم 22 
درصد از ثروت جهان را توليد مي کنيم. 
اينها به طور حتم، دارايي هاي چشمگيري 

است.
 نتايج مطالعات و  بررسي هاي  ارنست 
و يانگ، که به تازگي منتش��ر شده است، 
براي من تعجب آور نبود: اروپاي غربي، 
بعد از چين درست در جايگاه دوم، رايج 
تري��ن مقصِد س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارجي محسوب است. و اروپاي شرقي 

با جاذبه اي بي��ش از هند و امريکا مورد 
توجه است. 

پيام روشن است: جذابيت تنها در پايين 
نگاه داشتن هزينه هاي کار و ماليات بندي 
نيس��ت، خير، جذابيت در ثبات، چارچوب 
اعتم��ادو جمعيت آموزش  قانوني مورد 
ديده اس��ت .  اين امر در ارتباط با دست 
يابي به بازاري وس��يع و پيچيده اس��ت. 
تمامي اين عوام��ل در کل به نفع اتحاديه 

اروپاست.
اخيراين  مال��ي  اقتص��ادي و  ناآرامي 
اص��ول را دگرگون نس��اخت، و از اراده  
قوِي رهبران سياس��ي اروپا براي کار با 

يکديگر هم نکاست. برعکس!
اين همواره مفهوم نبوده اس��ت. برخي 
از تفسيرهاي اخير مطبوعات، زواِل يورو 
را پي��ش بيني کردند. اين تفس��يرها  مرا 
به ياد نقل قوِل مش��هور مارک تواين مي 
اندازد: »خبر مرگ من بسيار مبالغه آميز 

است«. 

هرم��ن وان روم پويي Herman Van Rompuy  رئيس ش��وراي اروپا، با آگاهي از فرصت ه��اي کنوني و آتي اتحاديه اروپا 
طرحي قاطع مبني بر اينکه: »چرا براي حفظ جذابيت استثنايي اروپا به اقدام سريع و همکاري با هم نيازمنديم«، ارائه داده است.
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روش��ن است که در لحظه ي حساسي 
قرار گرفت��ه ايم. يک ماه پي��ش، يورو و 
اتحادي��ه اروپ��ا، هردو مورد مش��اجره 
بودند، زيرا سرنوش��ت ه��ر دو بهم گره 

خورده است.
 ب��ه س��بب نيازه��اي مال��ي يک��ي از 
اروپايي، جامعه مالي  کشورهاي کوچک 
جهاني- از توکيو تا واش��نگتن، از پکن تا 
ابوذب��ي- نفس بند ش��ده بودند. ازطريق 
بخش مال��ي، ماهمه  ب��ه يکديگر متصل 
هستيم. يورو نيز، پول رايج جهاني است، 
براي مثال روسيه و چين سرمايه وسيعي 
از يورو دارند. امروز، حال که در جزر و 
مدي آرامتر قرار داريم- پيشنهاد مي کنم 

به بررسي دقيق 3 مسئله بپردازيم.
 ابتدا مايلم برخي نظرات خود را مبني 
بر اينکه اتحاديه اروپ��ا چگونه با بحران 

يورو عمل کرد مطرح کنم.
ثاني��ًا، در مورد اينکه در کش��ورهاي 
عضو و مؤسس��ات اروپايي براي تقويت 
رش��د بلند مدت اروپايي، از نظر سياسي 

چگونه کار مي کنيم، اظهار نظر کنم.
نخس��ت، خ��روج از نا آرام��ي: براي 
ش��روع،فکر مي کنم مهم است که مسائل 

را در چش��م انداز ببينيم. گوش دادن به 
برخي مفس��ران،مارا دچار اين برداشت 
مي کند که ما از زم��ان جنگ جهاني دوم 
و حت��ي جن��گ جهان��ي اول، در بدترين 
بحران به س��ر مي بريم. اخيراً ، يک ناظر 
اروپا  نقل مفهوم ضرورت،رهبران  براي 
را به اس��تفاده از زباِن چرچيلي » خون، 
زحمت، اش��ک و عرق« واداش��ت. خوب، 
دقيقًا ش��روع جنگ جهاني دوم نبود... ما 
در جنِگ سرنوش��ت س��از پولي نيستيم. 
تورم لفظي، اعتماد ما را باز نمي گرداند. 
اين وظيفه اي سياسي براي دنبال کردن 
مفهوم تناسب است. مطمئنًاما در لحظه اي 
بحراني به س��ر مي بري��م . مي توان آن 
را بي س��ابقه و تاريخي ناميد. اما حسب 
تعريف، بحران ها هميش��ه، بي سابقه اند. 
از اين رو خوش��حالم بگويم که اتحاديه 
اروپا توانس��ته اس��ت از پِس اين بحران 

برآيد.
زمان مي برد، همکاري مشکل بود، اما 

نتيجه است که اهميت دارد. 
اتحادي��ه اروپ��ا ب��ا محدوديت ه��اي 
سياسي بس��ياري کار مي کند. اغلب اين 
از س��وي ناظران خارجي،  محدوديت ها 

ناچيز انگاشته مي شود.در نظام سياسي 
ماميان ) از يک سو(   ارائه يک طرح و )از 
سوي ديگر( تصويب آن توسط مجلس و 
پذيرش آن از س��وي مردم تفاوت است. 
تنها برنامه س��المت آمري��کا را در نظر 
بگيريد..اين مس��ئله. در اتحادي��ه اروپا، 
حتي وس��يع ترهم مي باش��د، ما تنها يک 
کشور نيستم، در مورد حوزه يورو با 16 
دولت و  پارلمان، و افکار عمومي بسيار 
متفاوت، س��ر و کار داريم. اقتصاددانان 
و س��رمايه گذاران ممکن اس��ت هميشه 
اين مسئله را دوس��ت نداشته باشند، اما 
اين، واقعيتي سياس��ي اس��ت ک��ه اروپا  

اتحاديه اي از دموکراسي هاست.
تصميم گيري پيچيده ب��ود، اما مانعي 
بر س��ر راه نبود. سه مشکل عمده وجود 

داشت. 
اولين مش��کل: اين بود ک��ه معاهده ها، 
ابزاري براي پرداخت��ن به  اين وضعيت 
براي م��ا فراهم نک��رده بودن��د؛ آنها به 
صراحت ضمان��ت را ممنوع ک��رده اند. 
مؤسس��ان اتحادي��ه اقتص��ادي و پولي 
بر اي��ن نظر بودند که اقدام پيش��گيرانه، 
کاف��ي خواهد بود و حماي��ت مالي ممکن 
است همانند خطري اخالقي عمل کند.مي 
بايست في الفور مکانيزمي مالي ابداع مي 

کرديم. 
مش��کل دوم: يونان تنها در  23 آوريل 
به داليل سياس��ي داخلي تقاضاي کمک 

کرد.
مشکل س��وم: آلمان به س��بب تفسير 
بس��يار صريح دادگاه قانون اساس��ي از 
منع معاه��ده ضامن توانس��ت به عنوان 

آخرين چاره مداخله کند. 
با وجوِد اين مشکالت، ظرفيت ما براي 
اقدام آشکار بود، يونان يک بار تقاضاي 
خ��ود را ب��راي حمايت اع��الم کرد. طي 
10روز )همراه با صندوق بين الملل پول( 
11 ميليارد يورو تحت ش��رايط س��خت 

فراهم کرديم.
اوايل ماه مه، هنگامي که خطر سرايت 
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به ديگر کش��ورها بيشتر شد، ما دوباره 
وارد عمل ش��ديم. با خطر جديدي براي 
ثبات ي��ورو و نظام هاي مال��ي روبه رو 
بودي��م. بدين دليل بود که در جلس��ه اي 
وي��ژه، س��ران دولت ه��ا و حکومت هاِي 
حوزه يورو درهفتم ماه مه، براي کاربرد 
» تمامي وسايل در دسترس« وحمايت از 
يورو، به تصميم گيري نشس��تند. اين ها 
الفاظ بي پايه و اس��اس نيس��تند. در 48 
ساعت بعد، تمامي مؤسسات کشورهاي 
را عهده  عض��و، مس��ئوليت هاي خ��ود 

دارشدند.
-  کميسيون به س��رعت طرحي ارائه 

داد؛ 
-  وزراي مال��ي ب��ر س��ر مؤثرترين 
مکانيزم امنيتي ب��راي حوزه يورو که تا 
آن زمان مش��اهده شده بود- بسته 750 

ميليارد يورويي- به توافق رسيدند؛
-  بان��ک مرکزي  اروپا سياس��ت هاي 
خود را با توجه ب��ه الزامات مطلق تغيير 

داد؛
-  دو کش��ور عضو ف��ورًا تقليل هاي 
بيش��تري را براي کاهش کسري موازنه 

خود اعالم کردند.
اي��ن اقدامات را بايد به عنوان تالش��ي 
عمومي از س��وي اروپ��ا در نظرگرفت. 
درکل، اين اقدامات آش��کارا حاکي از آن 
اس��ت که اتحاديه قادر ب��ه اقدام قاطعانه 
مي باشد. همچنين نشانگِر اراده  سياسي 
قوي براي دفاع از يورو، پول رايجمان و 

ضمانت از ثبات اقتصادي است.
اتحادي��ه اروپ��ا از اي��ن بح��ران چه 
سياس��ت  چارچ��وب  در  درس هاي��ي 
اقتصادي آموخته است؟ روشن است که 
اولويت ه��اي اصلي، ثباِت مالي و توانايي 
پرداختن مؤثرتر به دش��واري هاي تأمين 

مالي مي باشد.
من اخيرًا در مورد اين مسائل رياست 
يک گروه کاري را بر عهده داش��تم. اين 
گروه کاري از وزراي مالي تقريبًا تمامي 
27 کش��ور عضو و نمايندگان مؤسسات 

اتحاديه اروپا تشکيل شده بود و تريشه، 
رئي��س بانک مرکزي اروپ��ا نيز در ميان 

آن ها حضور داشست .
اجازه بدهيد به اختصار به  سه اولويتي 
که روي آن کار مي کنيم اش��اره کنم.اين 
بيان ش��مائي از وضع موجود براي شما 

خواهد بود. 
نخس��ت اينک��ه، ما هم��ه خواهان نظم 
بودج��ه اي بهت��ري م��ي باش��يم. همه 

درمورد ني��از به تقويت دس��تور العمل 
مالي به توافق رسيده ايم: توافقنامه رشد 
و ثب��ات. پيش��نهادها دربرگيرنده روند 
هش��داردهنده جدي ترو انواع جديدي از 
تحريم ها مي باشد. بايد قبول کنيم که اين 
عهدنامه تمام و کمال اجرا نش��ده است. 
کش��ورهاي بزرگ عضو حتي در س��ال 
2005 آن را تعديل کردند؛ و اين اشتباهي 

بزرگ بود.
هدف دوم، کاه��ش واگرايي در رقابت 
پذي��ري ميان کش��ورهاي عضو اس��ت. 
اي��ن اولويت��ي جديد و ضروري اس��ت. 
سياس��ت هاي بودج��ه اي دقي��ق، براي 
ضمانت رقابت پذيري ضروري است، اما 
کافي نيست. از مدت ها پيش مي توانستيم 
به اين مس��ئله پي ببريم، ام��ا اين بحران 

براي اثبات آن الزم بود. 
نگاهي اجمالي به حس��اب جاري تراز 

پرداخت هاي يک کشور کافي است تا در 
مورد وضعيت رقابت پذيري آن کس��ب 

ايده کنيم.
ع��دم توازن در رقابت پذيري مش��کل 
ويژه براي اعضاي حوزه يورو مي باشد. 
کشورها ديگر نمي توانند ارزش پولشان 
را کاه��ش دهند، اما )حداقل تا اين اواخر( 
از آن برخوردار بودند. در اين خصوص، 
عضويت در ح��وزه يورو براي برخي از 

کشورها حکم »قرص خواب« را دارد. هيچ 
کس خواستار »هوش��ياري تکان دهنده« 
از س��وي نيروهاي بازار نيست. در اين 
صورت يک برنامه، گسترش شاخص هاي 
رقابت پذيري است، تا بتوانيم ارزيابي و 
نظارت کني��م. اين ش��اخص هابايد مانند 
يک هش��دار اوليه، همچون شيپور بيدار 
باش عمل کنند.درعمل مابه يک سيس��تم 
نظارتي براي کمب��ود رقابت پذيري نياز 
داريم درهمان حد، براي کس��ري بودجه 

باال.
هدف س��وم گروه کاري مديريت بهتر 
بح��ران اس��ت. در ارتب��اط باچگونگ��ي 
مکاني��زم پرداخت��ن مؤثرتِر ب��ه بحران 
مالي مانند آنچه ام��روز در حوزه يورو 
وجود دارد . همچنين در ارتباط با نياز به 
همکاري و هماهنگي سياسي قوي تر. ما 
بايد بتوانيم هنگام بروز مشکالت، سريع 
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تر و مؤثرتر عمل کنيم. در بحران يونان، 
يک قايق نجات ساختيم. اما روشن است 

که نمي توانيم اينگونه ادامه دهيم.
اينه��ا س��ه اولوي��ت عمده م��ا براي 
جلوگيري از استفراض عمومي خارج از 

روال در آينده، مي باشد.
 به نحوي گسترده تر، وراي اين بحران 
خاص، اکن��ون همه مي دانن��د که ما در 
درون اين اتحاديه و ب��ه ويژه در درون 
حوزه ي��ورو به نظ��ارت اقتصادي قوي 
تري نيازمنديم. مي توانم به شما اطمينان 

دهم که مادراين مورد هم کار مي کنيم.
يورو اساس��ًا پول رايج معتبري است: 
يازده سال تورم پايين )کمتر از 2 درصد(؛ 
نزدي��ک به تعادل در ت��راز پرداخت ها و 
ميانگين کس��ري بودجه، به مهمينيمي از 
ديگرعوامل عم��ده. اکنون ما به همگرايي 
در توسعه اقتصادي و سياست گذاري ها 
ب��ه منظور پي ري��زي اعتبار پ��ول رايج 

مشترک مان، نيازمنديم.
بگذاري��د اين موضوع را با نکته اي در 
مورد رابطه ميان بدهي عمومي و رش��د، 
به پايان برس��انم. برخ��ي از اين هراس 
دارند که تحکيم مالي م��ورد نياز، بهبود 
اقتص��ادي را ب��ه مخاطره م��ي اندازد و 

کاهش کسري را سخت تر مي گند. 
به باور من در مورد اين هراس مبالغه 
شده است. من حتي پذيرفته ام که کسري 
کمتر، بر توازن،وافزايش اطمينان مصرف 
کننده و س��رمايه گذارودر نهايت رش��د 
اقتص��ادي اثر گذار اس��ت. افزون بر اين 
اروپايي مي تواننداستراتژي  حکومت هاي 
خ��روج متماي��زي را دنب��ال کنن��د. آن 
دس��ته از کش��ورهايي ک��ه فاصله مالي 
)ماننداسپانيا يا پرتغال( ندارند، تا به حال 
کاهش کسري خود را آغاز کرده اند. آن 
دسته از کش��ورهايي که فاصله بيشتري 
دارند)مثل آلمان و اتريش(، ممکن اس��ت 
به زمان بيش��تري نياز داشته باشند. اما 
در نهايت، تمامي آنها از وضعيت بحران 

خارج خواهند شد.

من نمي خواهم بر رشدبيشتر با ارزش 
تا حدودي کمتر يورو، تأکيد کنم. 

اين مرا به دومين موضوع مي کشاند: 
چگونه مشاغل بيشتر و رشد ساختاري 
بيش��تري ايجاد کنيم؟ چگونه بر جذابيت 

اروپا بيفزاييم؟
من نمي خواهم ياد آور شوم که اروپا 
با چالشي هراس انگيز روبه رومي باشد.

ديگرنظام ه��اي اقتصادي بزرگ جهان 
در ح��ال رقاب��ت رو به پي��ش دارند. ما 
اروپاييان فکر مي کنيم که علت، هزينه هاي 
پايين تر کار در آن کشورها است. خوب، 
چنانچه اين تنها مزيت آن ها باشد، ما مي 
توانيم به سادگي از عهده آن برآييم... نه، 
چالشي که با آن روبه رو هستيم، رقابت 
پذيري، ن��وآورِي اروپايي و مش��ارکت 
ني��روي کار اس��ت. اين چال��ش به تمام 
بخش هاي نظام اقتص��ادي و جامعه هاي 

ما آسيب رسانده است.      
 » تمامي س��ران کش��ورهاي اروپايي 
بايد از چالش هاي پيش رو آگاهي داشته 
باش��ند. برخ��ي از اين چالش ه��ا هنوز 
هس��تند، برخي ب��ا بح��ران اقتصادي و 

عواقب آن تشديد شده اند.«
مردم از آنچه به آرامي و به طور قطع، 
در حال رخ دادن است،آگاهند. از اين رو 

اکنون هنگام عمل است.
زماني که من اين پست را گرفتم، رشد 

و اشتغال را در صدر دستور کار اتحاديه 
قرار دادم. 

راه ح��ل، توس��عه رش��د اقتص��ادي 
ساختاري اس��ت. در سناريوي » تجارت 
طبق معم��ول«  بايد س��االنه يک درصد 
افزاي��ش تولي��د ناخالص داخلي داش��ته 
باش��يم. راس��تينه اي که ب��ا جمعيت به 
س��رعت در حال مس��ن ش��دن، مطمئنًا 

ناپايدار اس��ت. به طور قطع رشد در يک 
نظام اقتصادي در حال ظهور نس��بت به 
يک نظام اقتصادي جا افتاده، آس��ان تر 
است. تمامي  نظام هاي اقتصادي به نحو 
اميد وارکننده اي ش��کل م��ي گيرند. اين 
مس��ئله در يک اجتماع ب��ا نظام اجتماعي 
توسعه يافته تر، نسبت به جهان سرمايه 
داري، سخت تر است. همه کشورها تمايل 
دارند به نظام اقتص��ادي بازار اجتماعي 

تبديل شوند.
تمامي رهبران اروپا، اساسًا مي دانند که 
ما به چه اصالحات ساختاري نيازمنديم 
کمتردر اين باره بحث ش��ده است که چه 
کاري انجام دهيم، بحث بيشتر بر سر آن 

است که چگونه به آن برسيم.  
ما بايداز اهدافِي روي کاغذ به س��وي 

تعهدات سياسي واقعي حرکت کنيم.
آنچه مي خواهم در شوراي اروپا انجام 
دهم،آن اس��ت که »فشار هم طراز« را به 
فش��اري واقعي تبديل کنم. براي مثال، با 
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تمرکز بر هدف ه��اي اقتصادي کمتر. در 
م��دت زم��ان 2 هفته، س��ران دولت ها و 
حکومت ها، استراتژي اروپايي جديدي را 
براي رش��د )اقتصادي( و اشتغال بر مي 
گزينن��د. پنج هدف عمده را دنبال خواهيم 
کرد. تحقيق و توس��عه و ابداع، آموزش، 

اشتغال، آب و هوا و شمول اجتماعي.
اجازه بدهيد چند پيشنهاد بدهم:

-  م��ا باي��د ن��وع هزينه )ب��راي مثال 
آموزش( و تفريق ماليات را در يک دوره 
کاهش بودجه،حفظ کني��م. اين گزينه نيم 

بندي نيست . 
-  تغيي��رات آب و هواي��ي در ارتباط 
با فن آوري هاي جديد، س��رمايه گذاري 
گس��ترده در انرژي هس��ته اي وانرژي 
تجديدپذير،درامني��ت ان��رژي اس��ت:اين 

گزينه نيم بندي نيست
-  همراه با الزامات رقابت پذيري پيش 
از اين مورداش��اره، اين دالل��ت برالزام 
اصالحات در بازار کار، سن بازنشستگي 
و امنيت اجتماعي دارد: اين گزينه اي نيم 

بند نيست
کميسيون اروپا، تحت حمايت شوراي 
اروپا،مصرانه خواس��تار بازار عميق تر 
داخلي مي باش��د. گزارش بس��يار خوبي 
از ماريو مالتي، کميس��ر پيشين، موجود 
است که اساس خوبي مي باشد. بسياري 
از بازاره��اي اروپايي- هم در بخش کاال 
و هم در بخش خدمات- مي توانند بيشتر 
توس��عه يابند. بازارهاي مشترک هميشه 
قدرت اروپا بوده ان��د. اين بازار با  500 
ميليون نف��ر با قدرت خريد باال، وس��يع 
تري��ن بازار جهان اس��ت. ماه��م اکنون 
دوباره به بناي مج��دد اين دارايي اثبات 
ش��ده با گذشت زمان و همکاري تجارت، 

نياز داريم. اين شرط رشد است. 
نهايتا در نتيج��ه ي معاهده جديدمان، 
اتحاديه اروپا مي تواند به بازيگر بين المللي 
تأثير گذارتري تبديل شود. مادر مقام يک 
اتحادي��ه در مورد ارزش ها و عاليق مان 
به الگوهاي جهاني س��خن مي گوييم...اما 

هنوز کارهايي ب��راي انجام وجود دارد. 
اتحاديه اروپا به نح��و اميدوار کننده اي 
از کنفران��س آب و هوا در کپنهاگ، درس 
آموخته اس��ت: اين اتحاديه فقط مجموعه 
مؤسس��اتي در بروکس��ل نيس��ت، بلکه 
ش��امل تمامي کشورهاي عضو مي شود. 
هيچ يک از اعضاء ديگر به تنهايي بازيگر 
جهاني نيس��ت. آينده اي براي خودبيني 
يک کشور به تنهايي وجود ندارد. تمامي 
سران کش��ورهاي اروپايي از چالش هاي 

پيش رو آگاهند. 
» تمامي س��ران کش��ورهاي اروپايي 
بايد از چالش هاي پيش رو آگاهي داشته 
باشند. برخي از اين چالش ها هنوز وجود 

دارند، برخي بابحران اقتصادي وعواقب 
آن تشديد شده اند «

تمامي 27 دولت و پارلمان با برنامه اي 
اصالح��ي در زمين��ه بودج��ه و حوزه 
اقتص��ادي- اجتماعي روب��ه رو خواهند 
ش��د. تمام اين هدف ها به راحتي دس��ت 
يافتني نيس��تند، اما ام��ري حياتي و قابل 

اجرا مي باشند. 
همه ي رهبران اروپايي از نياز به عمل 
س��ريع و کار با يکديگر براي حفاظت از 

جذابيت بي اندازه اتحاديه اروپا، آگاهند.
برگرفته از سخنراني هرمان وان روم پويي، 
رييس ش��وراي اروپ��ا  در کنفرانس جهاني 

سرمايه گذاري سال 2010 دوم ژوئن 



وحشت در انتهاي تونل؟
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اروپايي  کش��ورهاي  برخ��ي 
در  و  مي کنن��د  عم��ل  خ��وب 
مسيربهبود اقتصادي گام برمي 
دارند. کشورهاي ديگر هنوز در 
تالش��ند و در حال حاضر دچار 

بدترين بحران 
وقتي ما ازرونق اقتصادي در 
حوزه يورو صحبت مي کنيم، اين 
به چه معناست و کدامين عوامل 

موردنياز را بايددر نظر گرفت؟ 
به دنبال بح��ران بدهي يونان، 
کش��ورهاي حوزه ي��ورو براي 
تحت کنترل قرار دادن هزينه هاي 
عمومي خ��ود زير فش��ار قرار 
گرفته اند. رونق اقتصادي، درهر 
کشوري متفاوت از کشور ديگر 
اس��ت، اما يک مس��ئله در تمام 
اين کش��ورها يکسان است: همه 
اين کش��ورها از کاهش مخارج 
دولت خود براي دس��ت يافتن به 
مرز ِ س��ه درصد توليد ناخالص 
داخلِي اتحاديه اروپا، مس��تأصل 
ش��ده اند.برنامه هاي  رياضتي 
س��خت– که اينجا و آنجا رخ مي 
دهد-  مي تواند به رونق شکننده 

موجود صدمه بزند.
يورو از ابتداي س��ال، دربرابر 
دالر بي��ش از 15 درصد کاهش 
ارزش داش��ته اس��ت؛ وس��بب 
نگراني سرمايه گذاران شده است، 
راستينه اي که ناشي از گسترش 
بحران کس��ري موازنه يونان به 
وبه  اتحاديه  عضو  کش��ورهاي 
احتمال  منحر به فروريزي اتحاد 

پولي خواهد شد..
بح��ران بده��ِي ح��وزه يورو 
کش��ورهاي   نگراني  بيش��ترين 
اين حوزه اس��ت. ن��ه تنها براي 
اي��ن ح��وزه ، بلکه حت��ي  براي 
کشورهايي چون بريتانيا؛ جايي 
که توليدکنن��دگان با اميدي يأس 
آور و اين تصور به بازار اصلي 
صادرات خود مي نگرند که مبادا 

بحران بدهي حوزه يورو رش��د 
اقتصادي را از مسير خود خارج 

سازد.
رشد رس��مي اقتصاد بريتانيا 
درسه ماهه اوِل سال جاري سه 
دهم درص��د، و در دو ماه درپي 
مش��ابه به نظر مي رس��د . پيش 
بيني مي ش��ود رش��داقتصاد ي 
بريتانيا در سال 2010 برابر 1/3 
درصد و در سال 2011 برابر2/6 
درصد باشد. با اين حال عواملي 
وجود دارد ک��ه در ماه هاي آتي 
مان��ع رش��داقتصادي بريتاني��ا 
از  نمونه،بايد  براي  خواهدش��د. 
اثر س��رريز بحران بدهي يونان 
که با افزايش ارزش اس��ترلينگ 
افزايش مي يابد و اقتصاد بريتانيا 

رامتاثرمي سازد نام برد.
مش��کل ديگِر بريتانيا، کسري 
موازنه مالي اس��ت، چرا که تحت 
کنترل قرار دادن کسري موازنه 
س��ال ها زم��ان خواهد ب��رد. تا 
کنون ميلياردها کاهش مخارج و 
افزايش ماليات، اعالم شده است. 
اما کس��ري موازن��ه بودجه¬ي 
بريتاني��ا کمت��ر از آن اس��ت که 
تصور مي ش��ود و ش��اخص ها 
نش��انگر آن اس��ت . اين کشور، 
بدترين بحران مالي را پشت سر 

گذاشته است.
در آلمان بوندس بانک مستقر 
در فرانکفورت در ماه ژوئن اعالم 
کرد ک��ه توليد ناخال��ص داخلي 
س��ال جاري تا 1/9 درصد و در 
سال 2011،تا 1/4 درصد، افزايش 
مي يابد.بنا به اظه��ار اين بانک : 
»ني��روي محرک اصل��ي« رونق 
اقتص��ادي در آلم��ان، صادرات 
است. آلمان در ماه ژوئن برنامه 
رياضت کشانه اي را براي احرا تا 
سال 2014 به ارزش 80 ميليارد 

يورو، اعالم کرد.
از اي��ن رو آلم��ان در ص��ِف 

مقدِم کاهش مخارج ق��رار دارد 
و فرانس��ه نيز برنام��ه رياضت 
کش��انه اي را اعالم کرده اس��ت. 
برنامه اي که ش��امِل 45 ميليارد 
يورو کاهش مخارج طي 3 س��ال 
آينده به منظور کاهش کس��ري 
موازن��ه تا م��رز 3 درصد توليد 
ناخالص داخل��ي ِ اتحاديه اروپا 
تا س��ال 2013 پس از کس��ري 
موازنه بي سابقه 8 درصد توليد 
ناخالص داخلي سال جاري، مي 
گردد. صندوق بي��ن المللي پول 
)IMF( پيش بيني کرده است که 
رش��داقتصادي فرانسه در سال 

حاري تا 1/5 درصد خواهد بود.
يونان،  ايتاليا،  )پرتغال،   :PIGS

اسپانيا(:
هنگامي ک��ه يونان در س��ال 
2001 به اتحاديه اروپا پيوس��ت، 
دول��ت به ولخرج��ي ادامه داد و 
مخارج عمومي به شدت افزايش 
يافت. فرار از ماليات نيز ش��ايع 
ش��د و يونان خود را قادر به از 
عهده برآمدن بدهي کالن خود و 
کسري موازنه اي چهار برابررقم 
قانوني کس��ري موازنه اتحاديه 

اروپا، نمي ديد.
براي يونان که اکنون  متحمل 
300 ميلي��ارد ي��ورو بدهي بود، 
تمامًا به اين بستگي دارد که از يک 
سو اقدامات رياضت کشانه اي که 
توس��ط اتحاديه اروپا و صندوق 
بين المللي پول اِعمال مي گردد را 
تعقيب نمايد و از س��وي ديگر به 

تغيير ساختاري بپردازد.
ب��راي چندين هفت��ه )ارزش( 
يورو شکسته شد و حتي برخي 
از تفکيک ح��وزه يورو به هراس 
آمدن��د. اما در ماه م��ه، يونان با 
ي��ک برنامه رياضتي و اصالحي 
به عنوان بخش��ي از ق��رارداد با 
اتحادي��ه اروپا و صن��دوق بين 
المللي پول در عوِض بسته وامي 
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11 ميليارد دالري، ک��ه به طور بالقوه 
بزرگترين ضمانت يک کشور تا کنون 
اس��ت، موافقت نمود تا کش��ور را در 

دستيابي به تعهداتش ياري رساند.
براس��اس اظه��ارات ج��ورج پاپ��ا 
کنستانتينو، وزير دارايي يونان، شکاف 
بودجه اي اين کش��ور در پنج ماه اول 
سال جاري، تا حدود 40 درصد کاهش 
يافته است، اين درحالي است که درآمد 
)دولت/کش��ور( 8 درصد بيشتر و در 
همين بازه زماني مخارج دولت بيشتر 
از 10 درصد پايين تر بوده اس��ت. اين 
امر حاکي از آن اس��ت که اين اختالف 
به آن ش��دت که بيم آن مي رفت به اين 
کش��ور صدمه نزده است. با اين حال، 
انتظار مي رود اقتصاد يونان در س��ال 

جاري، 4 درصد افت نمايد. 
در اواس��ط ماه ژوئن، تي��م هايي از 
س��وي کميس��يون اروپ��ا )EC(، بانک 
مرک��زي اروپ��ا )ECB( و صندوق بين 
المللي پول )IMF( از يونان ديدار نمودند 
و پيش��رفت هاي مالي مثبتي همچون 
کنت��رل جدي مالي در بودجه کش��ور/ 
دولت؛ ادامه اصالحات س��اختاري در 
حوزه مديريت محلي، خصوصي سازي، 
بازار کار و اداره مالياتي؛ و پيش��رفت 
در بخش مالي ب��ا ايجاد صندوق ثبات 
مالي و نقدينگي در بخش بانکداري که 
به ميزان کافي موجود باشد، را گزارش 
نمودند. اسپانيا آخرين )نظام( اقتصادي 
مهم در اروپا بود ک��ه هنوز در اواخر 
سال گذش��ته در رکود اقتصادي قرار 
داشت. مش��کالت اقتصادي اين کشور 
عمدتًا به سبب از بين رفتن وهم عظيم 
واقعي ملکي ايجاد ش��د. اسپانيا با دفع 
نم��ودن بحران بدهي به س��بک يونان، 
بس��ته رياضت کشانه اي را در ماه مه 
معرفي نم��ود که هدف آن کاهش دادن 
کس��ري موازنه از 11/2 درصد توليد 
ناخال��ص داخلي به 6 درصد تا س��ال 
2011 و تا 3 درصد تا سال 2013 است. 
همچنين اسپانيا اصالحات گسترده اي 
را براي قوانين کار اعالم نمود که انتظار 

مي رود س��بب رونق رشد )اقتصادي( 
گ��ردد. اين اصالحات کاهش س��اعات 
کاري کارکنان را طي رکود )اقتصادي( 

براي کارفرمايان سهل مي گرداند. 
وزير اقتصاد اس��پانيا در ماه ژوئن 
اظهار داش��ت که اين کشور از اتحاديه 
اروپا درخواست کمک اقتصادي نکرده 
است و نمي کند، ليکن شايعات در مورد 

اين کشور پيوسته وجود دارد.
وضعيت اقتصادي اس��پانيا مطمئنًا 
بسيار حس��اس اس��ت و ارقام باالي 
بيکاري ب��ر اين حقيقت تأکيد دارند، اما 
ش��اخص هاي بازار حاکي از آن است 
که س��رمايه داران وضعيت اس��پانيا 
را نس��بت به يونان و يا پرتغال، کمتر 

حساس مي بينند.
اقتص��اد پرتغال، در بيش��تر مواقع، 
همزم��ان با همس��ايه اس��پانيايي اش 
ذکر مي ش��ود. اما بر اس��اس سازمان 
همکاري و توسعه اقتصادي، انتظار مي 
رود اقتصاد پرتغال در س��ال جاري تا 
يک درصد رونق يابد و تا کنون رش��د 
1/8 درصدي س��االنه را در سه ماهه 
اول امسال ثبت نموده است، که نشانگر 
اولين ارقام توليد ناخالص داخلي مثبت 
از سال 2008 مي باشد. دولت پرتغال با 
کس��ري موازنه بودجه اي 9/4 درصد 
توليد ناخالص داخلي س��ال گذش��ته، 
تالش مي نمايد تا کسري موازنه خود 
را ت��ا 4/6درصد توليد ناخالص داخلي 
در سال 2011 کاهش دهد. شهروندان 
اين کشور پس از اعالم اقدامات سخت 
مالياتي با نوس��اني از 1 تا 2/5 درصد، 
به خيابان ها س��رازير شدند. سازمان 
همکاري و توسعه اقتصادي نيز پرتغال 
را به اجراي« اصالحات عميق اقتصاد 

ملي« وادار نمود. 
ايتاليا باالترين نرخ بدهي عمومي را 
در اتحاديه اروپا دارا مي باشد، و پيش 
بيني مي گردد در س��ال جاري به 118 
درصد از توليد ناخالص داخلي برسد. 
برلوسکني، نخست وزير ايتاليا، بسته 
رياضت کش��انه 25 ميلي��ارد يورويي 

را ب��راي س��ال 2011 و 2012 در ماه 
مه پذيرفت. اين اقدامات ش��امل تثبيت 
مواجب بخش عمومي به مدت سه سال، 
مبارزه با ف��رار از ماليات و کاهش 10 
درصدي بودجه دول��ت، مي گردد. اما 
کس��ري موازنه بودج��ه ايتاليا تنها در 
حدود نيمي از بس��ياري از کشورهاي 
اروپايي مي باشد، درحاليکه پيش بيني 
رش��د، پايين ت��ر از 1/5 درص��د از 2 

درصد بوده است.
مسير رونق )اقتصادي(:

 اُلي ِره��ن، مأمور عال��ي رتبه ي 
سياست اقتصادي و پولي اروپا، تأکيد 
نمود که کش��ورها مي بايس��ت فراتر 
از نظارت بودج��ه اي ِصرف بروند و 
نظارت را به منظ��ور پرداختن به عدم 
توازن اقتصاد کالن، گسترده تر و عميق 
تر نمايند. وي در سخنراني 19 مه سال 
2010 در استراس��بورگ اظهار نمود: 
»ما نيازمند معرفي بعدي واقعا اروپايي 
براي سياست گذاري در اروپا هستيم.در 
اتحاديه اروپا تنها به خوبي مي دانيم که 
تصميمات ملي، اثري ماوراي مرزهاي 
ملي دارا مي باش��ند. )براين اساس( مي 
بايست پيش از اين تصميمات در سطح 

اروپا هماهنگي به عمل آوريم«. 
اختالف در رقابت پذيري و ش��کاف 
ميان مازاد و کسري موازنه کشورهاي 
حوزه يورو در 10 سال گذشته، گسترده 
تر شده است. اين مسئله علتي ريشه اي 
مي باش��د. براي اينکه چرا بحران مالي 
به دين ش��دت به اتحاديه اروپا صدمه 
زده اس��ت. بايد پيش از ش��دت گرفتن 
مشکالت در حال ظهور، مانع آنها شد 

و به حل اين مشکالت پرداخت. 
در نتيج��ه آنچه که کميس��يون اروپا 
پيش��نهاد مي دهد تعريف شاخص ها، 
توافق برس��ر آستانه هاي اعالم خطر و 
ارائه پيشنهادات و هشدارها در صورت 
ض��رورت مي باش��د. اين ش��اخص ها 
مي توانند براي مثال شامِل پيشرفت هاي 
حساب جاري، روندهاي بهره وري، بهاي 

واحد نيروي کار و نرخ اشتغال باشند.



براس��اس نتيج��ه پژوهش��ي ب��ه 
س��فارش بي بي سي، فس��اد يکي از 
مسايلي اس��ت که جهان بيش از همه 
درباره آن گفتگو و نس��بت به وجود 
آن احس��اس نگراني و ناخرس��ندي 
مي کنن��د و ب��راي آن اهميتي بيش از 

مسايل ديگر قايلند.
اين نتيجه گيري براساس نظرخواهي 
از چن��د ه��زار پرس��ش ش��ونده در 
کش��ورهاي  مختلف جهان به دس��ت 
آمده و نش��ان مي دهد که 21 درصد 
از پرسش شوندگان، يعني بيش از يک 

نفر از هر پنج نفر، دس��ت کم يک بار 
طي يک م��اه قبل از انجام مصاحبه با 
دوستان و اعضاي خانواده در مورد 

وجود فساد صحبت کرده بودند.
به اين ترتيب، وجود فساد مهمترين 
موضوع م��ورد گفتگو ب��وده و پس 

نظرخواهي بي بي سي:

فساد مهمترين موضوع گفتگو در جهان

فساد اداري و اقتصادي مهمترين موضوع گفتگو و عامل نگراني در ميان بسياري از مردم جهان است.
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از آن، مس��اله تغيي��رات آب و ه��وا 
)20 درصد(، فقر ش��ديد و گرس��نگي 
)18 درصد(، بي��کاري )16 درصد( و 
افزايش بهاي مواد غذايي و س��وخت 
)15 درص��د( موض��وع ه��اي اصلي 
گفتگو با خانواده و دوس��تان پرسش 

شوندگان را تشکيل مي داده است.
اين گزارش همزمان با فرا رسيدن 
»روز جهاني مبارزه با فساد« باعنوان 
»جهان س��خن مي گويد« انتشار يافته 
و از مناسبت هاي اعالم شده سازمان 

ملل متحد است.
نظرخواهي توس��ط موسسه گلوب 
اسکن Globe Scan به سفارش بي بي 
سي انجام گرفته و نشان مي دهد که 
احتمال اينکه فساد اداري و اقتصادي 
موضوع گفتگو در ميان ش��هروندان 
کشورهاي در حال توسعه قرار گيرد 
ب��ه مراتب بيش از مردم کش��ورهاي 

پيشرفته جهان است.
به عنوان مثال، 63 درصد از پرسش 
ش��وندگان در کنيا گفتن��د که طي يک 
ماه قبل از انج��ام مصاحبه، موضوع 
فس��اد در گفتگوهاي آنان با دوستان 
و اعضاي خانواده مطرح شده بود و 
اين رقم براي پرس��ش شوندگان در 
نيجري��ه 49 درص��د، در اندونزي 45 
درص��د، و در هن��د 30 درصد بوده 

است.
 

از حساس��يت م��ردم کش��ورهاي 
ثروتمند ب��ه بح��ران گرمايش زمين 
کاس��ته و بر حساسيت ش��هروندان 
کش��ورهاي کم درآمد افزوده ش��ده 

است
البته موضوع فساد چه در داخل و 
چه در خارج، در کشورهاي پيشرفته 
نيز م��ورد توجه بوده و در ايتاليا 14 
درصد از پرس��ش شوندگان طي يک 
ماه قب��ل از انجام مصاحب��ه درباره 
آن گفتگو کرده بودند و اين موضوع 
در گفتگوهاي 13 درصد از مصاحبه 
شوندگان اس��پانيايي و 11 درصد از 

مصاحبه شوندگان کانادايي هم مطرح 
شده بود.

در بخ��ش ديگري از اين بررس��ي، 
از پرس��ش ش��وندگان خواسته شده 
چه��ارده موضوع مه��م جهاني را از 
لحاظ اهميت نسبي و دفعات طرح آنها 
در گفتگوه��اي خصوصي طبقه بندي 
کنند. در اين بخش نيز، فساد به عنوان 
يک معضل جهان��ي در رده دوم قرار 

گرفت.
در اين بخش، 69 درصد از پرسش 
شوندگان اظهارداشتندکه گرسنگي و 
فقر مفرط را مهمترين معضل جهاني 
مي دانند اما بازهم، 68 درصد از آنان 
فس��اد را از لحاظ اهمي��ت جهاني در 

رده اول قرار دادند.
تم��ام  در  ش��وندگان  پرس��ش 
کشورهايي که اين نظرسنجي در آنها 
اجرا ش��د، به اس��تثناي چهار کشور، 
اداري و  همگياظهارکردند که فس��اد 
اقتصادي »مس��اله اي بس��يار جدي« 

است.
براس��اس نتاي��ج به دس��ت آمده، 
96درصد از پرس��ش ش��وندگان در 
برزي��ل نيز چنين نظري داش��تند.اين 
رقم در مصر 91 درصد، در کلمبيا 88 
درصد، در فيليپين 87 درصد، در کنيا 
86 درص��د و در چين 73 درصد، در 
اياالت متحده 68 درصد، در روس��يه 
67 درص��د و در هند ب��ه 66 درصد 

رسيد.
پرس��ش  اروپائي��ان،  مي��ان  در 
ايتاليايي )72 درصد( بيش  شوندگان 
از س��ايرين فساد را موضوعي جدي 

عنوان کردند.
مسايل مهم جهاني

در بع��د از فس��اد، آلودگي محيط 
زيست مهمترين موضوع مورد بحث 
و عامل نگراني پرسش شوندگان اين 
پژوهش بود و 64 درصد از آنان اين 

باور را مطرح کردند.
تروريس��م )با 61 درص��د(، نقض 
موازين حقوق بش��ر و ت��ورم بهاي 

مواد غذايي و سوخت )هرکدام با 59 
درص��د( به عنوان ديگ��ر عوامل مهم 
نگراني در رده هاي س��وم و چهارم 

قرار گرفتند.
اين بررس��ي نش��ان داد که اگرچه 
تغيي��رات آب و هوايي ب��راي گفتگو 
موضوعي مهم بوده است اما تنها 56 
درصد از پرسش شوندگان نسبت به 
آن احساس نگراني کردند و درنتيجه، 
اي��ن پديده به عنوان يک مس��اله مهم 

جهاني در رده هشتم قرار گرفت.
به نظر مي رسد که پس از شکست 
اجالس جهان��ي آب و هوا در کپنهاگ 
ک��ه اواخ��ر س��ال گذش��ته ميالدي 
برگزار ش��د، از ش��دت واهمه مردم 
در کش��ورهاي صنعتي جهان نسبت 
ب��ه عواق��ب گرمايش زمي��ن به طرز 
قابل توجهي کاس��ته ش��ده است،اما 
اينک ش��مار بيش��تري از شهروندان 
کش��ورهاي در حال توس��عه، مانند 
چين، برزيل، هند و روسيه اين مساله 

را عاملي براي نگراني مي شمارند.
در مقايس��ه با نتايج به دست آمده 
در نظرخواهي مشابه در سال 2009 
ميالدي، ش��مار پرس��ش ش��وندگان 
نگران از عواقب تغييرات آب و هوا در 
بريتاني��ا 12 درصد، در اياالت متحده 
7 درصد، در فرانس��ه 11 درصد، در 
کانادا 11 درصد، در آلمان 6 درصد، 
در اس��پانيا 18 درصد و در ژاپن 12 
درص��د کاهش يافته اس��ت اما همين 
ارق��ام در برزيل 7 درصد، در چين 9 
درصد، در روس��يه 10 درصد و در 

هند 19 درصد بيشتر شده است.
در آمريکا، احتمال اينکه شهروندان 
طي يک ماه منتهي به زمان نظرخواهي 
در باره ش��رايط اقتص��اد جهاني با 
دوس��تان و اعضاي خان��واده گفتگو 
ک��رده باش��ند 33 درص��د ب��ود در 
حال��ي که تنها 15 درصد از پرس��ش 
ش��وندگان به موض��وع تغييرات آب 
و هوا پرداخته بودند و تروريس��م و 
ساير مسايل زيست محيطي هر کدام 



در گفتگوه��اي 15 درصد از آنان به 
نحوي مورد اشاره قرار گرفته بود.

در اي��ن تحقيق��ات، مقايس��ه نتايج 
به دس��ت آم��ده از نظ��ر خواهي در 

کشورهاي مختلف نيز جالب است.
ب��ه ع��وان مثال، ش��مار پرس��ش 
شوندگان چيني که طي يک ماه منتهي 
به انجام نظرس��نجي، دس��ت کم يک 
بار درب��اره تغييرات آب و هوا گفتگو 
کرده بودند به 27 درصد کل پرسش 
ش��وندگان چيني رس��يد در حالي که 
اين رق��م در مورد موضوع ش��رايط 

اقتصادي جهاني 15 درصد بود.
پرس��ش  درص��د   33 مقاب��ل،  در 
شرايط  موضوع  آمريکايي  شوندگان 
اقتصادي جهاني را مهمتر از تغييرات 

آب و هوا )15 درصد( دانسته بودند.
اي��ن نظرخواه��ي ک��ه جزئيات آن 
در سايت موسس��ه مجري اين طرح 
پژوهشي در دسترس است، براساس 
مصاحب��ه رو در رو، از طريق تلفن و 
اس��تفاده از ارتباط اينترنتي )تنها در 
مورد پرسش شوندگان در ژاپن( بين 
تايخ 24 ژوئن تا 18 س��پتامبر س��ال 

2010انجام شده است.
در اين نظرخواهي، بيش از سيزده 
ه��زار پرس��ش ش��ونده با ش��رايط 
گوناگون در بيس��ت و ش��ش کشور 
واقع در نقاط مختلف جهان ش��رکت 
داش��تند هر چند در نه کش��ور، تنها 
از ساکنان ش��هرها براي اين منظور 

استفاده شد.

کش��ورهايي که براي اي��ن منظور 
انتخاب ش��دند عبارت بودند از اياالت 
متح��ده و کانادا )آمريکاي ش��مالي(، 
برزيل، کلمبيا، اکوادور، پرو، ش��يلي، 
ايتاليا،  مکزي��ک )آمري��کاي التي��ن(، 
روسيه، اسپانيا، فرانس��ه، بريتانيا و 
آلمان )اروپا(، مصر و ترکيه )آس��يا(، 
کنيا، ن��ا و نيجريه )آفريق��ا(، فيليپين، 
اندونزي، چين، هند، استراليا، پاکستان 

و ژاپن )آسيا و اقيانوسيه(.
در کشورهاي برزيل، چين، کلمبيا، 
اک��وادور، مصر، اندون��زي، مکزيک، 
فيليپي��ن و ترکي��ه، نمون��ه گيري به 

ساکنان مناطق شهري منحصربود 
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اخبار كوتاه اقتصاد  

اخبار جهان

کانتاس عليه رولز رويس شکايت کرد
بی بی س��ی: در حال حاضر فقط دو 
فروند از شش فروند هواپيماي ايرباس 

اي-380 کانتاس در حال پرواز است
کارشناسان امنيت پرواز در استراليا 
مي گويند در جريان انجام بازرسي هاي 
فني روي موتورهايي که در هواپيماي 
ايرباس اي-380 کار گذاشته مي شود، 
متوجه ش��ده اند که برخ��ي از آنها در 
مرحله ساخت در کارخانه رولز رويس 

نواقص فني اساسي داشته اند. 
اکنون ش��رکت هواپيماي��ي کانتاس 
اس��تراليا عليه ش��رکت رول��ز رويس 

شکايت حقوقي کرده است.
رولز رويس در مقابل گفته است که 
يافته هاي کارشناس��ان استراليايي با 
آنچه که اين ش��رکت قبال اعالم کرده، 

منطبق است.
اي��ن ش��رکت بريتانيايي با انتش��ار 
بيانيه اي گفت: »ما يک رژيم بازرس��ي، 
تعمي��ر و حذف را مس��تقر ک��رده ايم 
تا اطمين��ان حاصل کنيم ک��ه کارکرد 
موتورهاي اين ش��رکت بي خطر است. 
اين برنامه مورد موافقت و هماهنگ با 
ايرباس و همه شرکت هاي هواپيمايي 
ديگ��ر طرف ق��رارداد با م��ا و مطابق 

مقررات پرواز است.«
اعالم  س��نگاپور  هواپيمايي  شرکت 
کرده اس��ت هواپيماهاي ايرباس اي -

380 خود را به طور روزانه بازرس��ي 
فني مي کند.

ايرباس اي -380 بزرگترين هواپيماي 
مسافربري در جهان است.

لوله  گفتند  کارشناس��ان هواپيمايي 

هاي روغن در موتورهاي رولز رويس 
برخي اوقات مس��تعد نشت هستند که 
ممکن است به طور فاجعه باري منجر 

به از کار افتادن موتور هواپيما شود.
پ��س از آن ک��ه ماه گذش��ته يکي از 

هواپيماهاي کانت��اس در حين پرواز با 
مشکل اساسي روبرو شد، اين شرکت 
مجبور ش��د کليه هواپيماهاي ايرباس 
اي-380 خود را موقتا از برنامه پرواز 

خود حذف کند.
در ح��ال حاضر فق��ط دو فروند از 
شش فروند هواپيماي ايرباس اي-380 

کانتاس در حال پرواز است.
هدف کانتاس از اقامه دعوا عليه رولز 
رويس جبران کردن خسارت هاي مالي 
است که اختالل در پروازهاي کانتاس 
ايجاد شده است. تخمين زده شده است 
که اين خسارت بالغ بر صد ميليون دالر 

است.
کانتاس گفته اس��ت به خاطر احتباط 
بيشتري بارزرسي هاي ديگري نيز در 

مورد امنيت موتوره��اي ايرباس اي-
380 اين شرکت در شرف انجام است 
اما تاکيد کرد خطر فوري پروازهاي اين 

شرکت را تهديد نمي کند.
هواپيماي مس��افربري  فرون��د  يک 

ايرب��اس اي-380 متعل��ق به ش��رکت 
هواپيمايي کانتاس استراليا روز چهارم 

نوامبر مجبور به فرود اضطراري شد.
خلبان هواپيما فقط شش دقيقه پس از 
آغاز پ��رواز و در حالي که هواپيما در 
ح��ال عبور از آس��مان جزيره بتام در 
اندونزي بوده اس��ت، آن را به فرودگاه 

»چنگي« سنگاپور بازگرداند.
نزدي��ک به چهارصد و ش��صت نفر 
)433 مس��افر و 26 خدمه(، مسافر اين 

پرواز بودند.
هيچکس در اين حادثه آسيب نديد.

سه س��ال اس��ت که از هواپيماهاي 
ايرباس اي-380 در پروازهاي تجاري 

استفاده مي شود.
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پارلمان آلمان با حمايت از يورو موافقت کرد
نماين��دگان پارلمان آلم��ان با کمک 
آلمان به يک مجموعه کمک يک تريليون 
دالري )ي��ک هزار ميلي��ارد دالر( براي 
تثبيت يورو در کشورهاي حوزه يورو، 

موافقت کردند.
 سوس��يال دموکرات ها که مخالف 
اصلي آنگال مرکل، صدراعظم اين کشور 
هستند از سياس��ت وي در برخورد با 
بحران يورو به شدت انتقاد کرده و در 

راي گيري شرکت نکردند.
دو هفته قبل آلمان قول داد که يک پنجم 
يک تريليون دالري را که کش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا در مورد آن توافق 

کرده بودند، تامين کند.
هدف از اين توافق جلوگيري از کشيده 
شدن بحران مالي يونان به کشورهاي 

ديگر و اعاده اعتماد به يورو بود.

بحران در بازارهاي مالي
در همين حال نگراني در باره بحران 
بدهي هاي چند کش��ور اروپايي سبب 
شده که شاخص س��هام در بازارهاي 
بورس فرانکفورت، لندن و پاريس دو تا 
سه درصد کاهش يابد و براي اولين بار 
در مدت بيش از 6 ماه به زير پنج هزار 

واحد تنزل کند.
بحران يورو همچنين سبب شده که 
ارزش برابري يورو با دالر کاهش قابل 

توجهي پيدا کند.
ولي سقوط ارزش يورو در روزهاي 

اخير، ادامه نيافته است.
پيشتر، نگراني در باره اين که کاهش 
ارزش ي��ورو در بازارهاي بين المللي 
ممکن است به صادرات ژاپن لطمه بزند 
س��بب ش��ده بود که ارزش سهام در 
بازارهاي مالي اين کشور به پائين ترين 

سطح از پنج ماه قبل تا کنون برسد.
اجالس وزيران دارايي اتحاديه اروپا

به دلي��ل بحران چن��د روز اخير در 
بازارهاي مالي، وزيران دارايي اتحاديه 
اروپا امروز 21 مه، در بروکس��ل يک 
جلسه اضطراري تشکيل داده اند تا براي 
جلوگيري از کشيده شدن بحران بدهي 
هاي دولت يونان به س��اير کشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا، ش��ور و مشورت 

کنند.
از جمل��ه پيش��نهاداتي ک��ه در اين 
اجالس مطرح مي شود بازرسي بودجه 
کشورها توس��ط اتحاديه اروپا قبل از 
ارائه به پارلمان هاي کشورهاي عضو 
و نيز عدم دسترس��ي کشورهايي که 
بدهي هاي سنگين دارند به منابع مالي 

اتحاديه اروپاست.

بحران اقتصاد ي؛ سرنوشت يونان در انتظار اسپانيا است؟
اين اميد وجود دارد که اقدامات انجام 
ش��ده براي نجات اقتصاد بحران زده 
يونان، از بروز بحران هاي مش��ابه در 
س��اير کش��ورهاي حوزه  يورو که با 
کسر بودجه هاي هنگفتي مواجه هستند، 

جلوگيري کند.
امس��ال اول ماه مه چندين هزار نفر 
در مرکز شهر مادريد به مناسبت روز 
کارگر راه پيمايي کردند. آمار نشان مي 
دهد که ميزان بيکاري در اسپانيا در سه  
ماه��ه  اول س��ال 2010 بالغ بر 20.05 
درصد بوده اس��ت. اين ميزان باالترين 
مي��زان بيکاري در حوزه يورو اس��ت. 
بيکاري نگراني اصلي در کشوري است 
که هنوز بحران اقتصادي را پشت سر 

نگذاشته ا ست.
مارتين که در يک شرکت هواپيمايي 
کار مي کن��د، م��ي گويد ک��ه همچون 
بسياري از ديگر همو طنانش نگران از 
دست دادن کارش اس��ت. به عقيده او 
دولت بايد در اين زمينه کمک کند. او مي 

افزايد: »فکر مي کنم آن قدر رشد کرده 
باش��يم که عمق مشکل را درک کنيم و 
بدانيم که در حال افتادن توي دردس��ر 
بزرگي هس��تيم و شايد مجبور باشيم 
ق��دم هايي برداريم که دوس��ت نداريم 

اما اين کار الزامي اس��ت. بعيد مي دانم 
که دولت در حال حاضر اقدام مناسبي 

بکند.«
کالرا مي گويد که تحصيالتش را از 
سر گرفته، چون پيدا کردن کار مناسب 
بسيار سخت شده  است. او مي  گويد: 
»م��ن حتي قب��ل از پاي��ان تحصيالتم 
مددکار اجتماعي بودم. تحصيالتم هم 
در همين زمينه  اس��ت. ولي امروز اين 
کار غير ممکن است زيرا به گمانم دولت 
آن دس��ته از مردم را که براي اقتصاد 
س��ودآور نيس��تند به بوته فراموشي 

سپرده است.«
مي��زان بي��کاري از س��ال 2008 در 
اسپانيا دو برابر شده است، اين تحول 
چشمگير براي کشوري ا ست که زماني 
يکي از بزرگ ترين ايجاد کنندگان شغل 
در اروپ��ا بود. او م��ي گويد او خوش 
ش��انس بوده که والدينش با کمک هاي 
خود از او حمايت کرده اند. او مي پرسد: 
»مردمي که اين حماي��ت را ندارند چه 
برسرشان مي آيد؟ آيا اين وظيفه دولت 

نيست که چنين کمکي را ارائه کند؟«
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برگزاري جلسات هيات مديره
در س��ه ماهه پائيز جلس��ات هيات 
مدي��ره طب��ق روال به رياس��ت آقاي 
مهندس خاموش��ي رئيس هيات مديره 
و ساير اعضاء به طور مرتب در اولين 
هفته هر ماه تشکيل و مسائل مربوط به 
اقتصاد کشور، به ويژه روابط بازرگاني 
تبادل نظر قرار گرفت.خارج��ي ايران و بريتانيا مورد بحث و 

در اين جلسات عمده مسائل مربوط 
به ترخيص کاالهاي انگليسي از گمرکات 
ايران و مشکالت صدور رواديد ورود به 
بريتانيا اقداماتي که در اين زمينه توسط 
دبيرخانه انجام پذيرفته بود مورد بحث 

و تائيد قرار گرفت.

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

آمريکا همچنان در تصميم هاي کليد ي حق وتو د ارد
وزيران دارايي بيست اقتصاد بزرگ 
جهان توافق کردند با انجام اصالحاتي 
در صن��دوق بين المللي پ��ول حضور 
کشورهاي در حال توسعه را در تصميم 

گيري ها افزايش دهند.
س��رويس  اقتصادي،  واکر،خبرنگار 
جهاني بي بي س��ي: اين کش��ورها در 
جريان نشست کره جنوبي موافقت کردند 
6 درصد از آراي صندوق بين المللي پول 
را به کشورهايي بدهند که به سرعت در 

حال توسعه هستند.
کش��ورهاي در حال توسعه همچنين 
کرسي هاي بيش��تري در هيات مديره 
صندوق بين المللي پول خواهند داشت.

کش��ورهاي غربي دو کرسي خود را از 
دست مي دهند.اما آمريکا در تصميم هاي 
کليدي همچنان حق وتو خواهد داشت.

در موضوعات مهم باي��د 85 درصد از 
آرا جلب شود.راي آمريکا به تنهايي 17 

درصد وزن دارد.
وزراي دارايي گروه بيس��ت همچنين 
توافق کردند ارزش پ��ول خود را براي 
افزايش توان صادراتي کاهش ندهند و 
در مقابل اجازه دهن��د نظام بازار بهاي 

ارزها را تعيين کند.
اين گفتگوها در شرايطي انجام مي شود 
که بازاره��اي مالي جهان در ش��رايط 

دشواري قرار دارد بطوريکه برخي آن 
را »جنگ ارزي« ناميده اند.

بسياري از تحليلگران، چين و آمريکا را 
عامل اين کشمکش هاي مالي دانسته اند. 
روشن نيست توافق اخير چقدر براي اين 
کشورها محدوديت ايجاد کند.چين متهم 
است که ارزش واحد پول خود، يوان، را 
پايين نگهداشته تا کاالهايش در بازارهاي 

جهاني بهتر رقابت کند.

اقتصاد آمري��کا ديگر نمي تواند عامل 
پيش��رفت اقتصاد جهاني باشد. تيموتي 
گايتن��ر وزي��ر خزان��ه داري آمريکا در 
مصاحبه با بي بي سي گفته است جهان 
ديگر نمي تواند به اقتصاد اين کشور تکيه 
کند. وي در اين مصاحبه اختصاصي گفت 
رونق اقتصادي دنيا مش��روط به رشد 

ساير اقتصاد هاي بزرگ جهان است.
او همچنين اختالفات آمريکا و اروپا بر 

سر کاهش کسر بودجه را رد کرد و گفت 
هر دو از سياست مالي مشابهي پيروي 
مي کنند. آقاي گايتنر در آستانه مذاکرات 

گروه بيست صحبت مي کرد.

اهداف مشترک
بسياري از کش��ورهاي اروپايي طي 
هفته هاي اخير به منظور کاهش بدهي 
هاي خود سياست هاي رياضتي متعددي 

را به اجرا گذشته اند.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا هفته 
گذشته طي نامه اي به رهبران کشورهاي 
گروه بيست هشدار داد با کاهش بيش از 
حد سريع کسر بودجه رشد اقتصادي 

خود را تضعيف نکنند.
تيموتي گايتنر گفت سياست هاي مالي 
آمريکا و اروپ��ا بيش از آنکه با يکديگر 

اختالف داشته باشد مشابهت دارند.
وي اف��زود: »هم��ه موافقي��م که بايد 
مس��ئول تدابير مالي خود باشيم. همه 
موافقيم که کسر بودجه ها بايد به تدريج 

به سطح پايداري برسد.«
اما او گفت اروپا و آمريکا با توجه به 
ضعفها و قوتهايشان ممکن است براي 
رسيدن به هدفي مشترک از مسيرهاي 
مختل��ف و با س��رعت ه��اي گوناگون 

حرکت کنند.
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سفيربريتانيا دراتاق ايران وانگليس
در دوره مورد گزارش آقاي سايمون 
گاس  س��فير بريتانيا در ايران بر طبق 
اساسنامه اتاق و به طور کلي اساسنامه 
اتاق هاي مش��ترک، به عنوان س��فير 
کشور مقابل رياست افتخاري  را اتاق 
عهده دار مي باش��د با توج��ه به فضا 
وش��رايط نا مس��اعد حاکم بر صدور 

روادي��د تجاري ورود ب��ه بريتانيا وبه 
طور کلي روابط بازرگاني خارجي دو 
کش��ور بنا به دعوت قبلي بعد از ظهر 
چهارش��نبه هفتم مهرماه برابر بيست 
و چهارم اکنبر به اتف��اق مارتين کولز 
دبير سفارت در جلسه هيات مديره اتاق 
حضور يافت .در اين جلسه به تفصيل 

در مورد تحريم هاي س��ازمان ملل و 
اتحاديه اروپ��ا  به ويژه برخورد مقاما 
ت  بازرگاني بريتانيا و ش��يوه صدو ر 
رواديد تجاري ورود به بريتانيا کفت و 
گوشد .درپايان  به پرسش هاي اعضاء 

هيات مديره نيز پاسخ داده شد.

مهماني ساالنه اتاق بازرگاني انگليس 
و اي��ران که همه س��اله درفصل پائيز 
ودرمجلس اعيان انجام مي شد درسال 

جاري در مجلس عوام برگزار شد.
در اين مهماني که ش��امگاه پانزدهم 
اکتبر در مجلس عوام برگزار شد عالوه 
براعضاء. اتاق بازرگاني انگليس وايران 
در لندن، برخ��ي تجار،روزنامه نگاران 

وخبرنگاران انگليسي و ايراني مقيم لندن، 
اعضاءس��فارت ايران در لندن، برخي 
اعضاء سازمان هاي مرتبط با بازرگاني 
خارجي بريتانيا حضورداشتند، مهمان 
سخنران آقاي جاک استرو وزير پيشين 
خارج��ه بريتاني��ا بود ک��ه درگفتاري 
مفصل به ش��رح تحريم هاي سازمان 
ملل و اتحاديه اروپاعليه ايران پرداخت. 

دراين مهماني که تاپاس��ي از ش��ب به 
طول انجاميد با س��خنان تش��کر آميز 
لرد الموند رييس اتاق ازجاک اس��ترو، 
حضار و مهمان هاي وارده از تهران به 
ويژه دکتر اميني نايب رييس ودبير کل 

اتاق ايران و انگليس پايان پذيرفت.

برگزاري مهماني ساالنه اتاق در مجلس عوام

اخبار اتاق  انگليس و ايران

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

 کميسيون آموزش و فناوري هاي 
نوين

در سه ماهه پاييز کميسيون آموزش 
و فناوري هاي نوين با حضور خانم ها 
مرضيه ابراهيمي، فاطم��ه عبداللهيان، 
مهناز معصوم��ي و آقايان محمدرضا 
حي��دري، حميدرضا ش��هابيان، رامين 
طاعت��ي، منوچه��ر هام��ون و دکت��ر 
محمدکاظم موس��وي تشکيل و درباره 
اخب��ار اقتصادي مربوط ب��ه ويژه در 
زمينه فن��اوري هاي نوي��ن و امکانات 
همکاري با شرکت هاي انگليسي مذاکره 
و تبادل نظر گرديد، ضمنًا درباره اعزام 
هي��ات هاي مح��دود ب��راي بازديد از 
نمايش��گاه هاي برگزار در انگليس نيز 

مذاکره و پيشنهادات الزم ارائه شد.

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

کميس��يون بازرگان��ي، صنع��ت و 

گردشگري در طول دوره مورد گزارش 
با حضور متناوب خانم ها مينو شهابي، 
زهرا نقوي و آقايان رضا جابرانصاري، 
احسان خادم، سيد رضي سيد اصفهاني 
حميدرضا ش��هابيان، رامي��ن طاعتي، 
حس��ين عيوض��ي دريان��ي، منوچهر 
هامون، نويدرضا احمدي، رضا پديدار، 
جهانگي��ر صادق��ي، محمدرضا عاقلي 
برگزار گرديد. در جلسات اين کميسيون 
به تفصيل درباره پيامدهاي هدفمندي 
يارانه ه��ا، نرخ براب��ري ارز و امکانات 
کشور در توسعه گردشگري مذاکره و 

تبادل نظر شد.

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

اين کميسيون طي دوره مورد گزارش 
با حضور خانم ها فاطمه عبداللهيان و 
زهرا نقوي و آقايان دکتر بهروز اخالقي، 
حسين ايرانمنش، منوچهر بيات، دکتر 

رضا جابرانصاري، اميرعلي جوادزاده، 
احس��ان خادم،  محمدرضا حي��دري، 
هام��ون، غالمرضا ش��جاع،  منوچهر 
اعضاء و مهمانان محترم کميس��يون 
به رياس��ت دکتر علي شرقي تشکيل و 
برگزار گرديد. در جلسات اين کميسيون 
درمورد  مس��ائل و مشکالت حاکم بر 
فضاي ناسالم حاکم بر روابط بازرگاني 
ايران و انگليس به ويژه مسائل ناشي از 
تحريم هاي سازمان ملل، اتحاديه اروپا 

و ... مذاکره و تبادل نظر گرديد.
کميسيون عضويت

در دوره م��ورد گزارش کميس��يون 
برگزارگردي��د  منظم��ًا  عضوي��ت 
ودرخواس��ت هاي عضوي��ت و تمديد 
عضويت  واصله را مورد بررسي و اخذ 
تصميم قرار داد. در اين دور جمعًٌا هفده 
درخواست عضويت جديد وچهل و يک 
مورددرخواست تمديد عضويت واصل 

شد که کاًل مورد تاييد قرار گرفت.
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ميد12ه،یژانو2کشنبه،ی1 نو يالدیسال

صلیماسفند2ه،یفور21دوشنبه،2 اکرم رسول حضرت علیالد آلهیاهللا و ه

ایپااسفند29مارس،20کشنبه،ی3 سال یرانیان

نوروزیعنیفرورد1مارس،21دوشنبه،4 د

شنبه5 نوروزیعنیفرورد2مارس22سه د

Good Fridayبهشتیارد1ل،یآور21پنجشنبه6

Easter Mondayبهشتیارد4ل،یآور24کشنبهی7

Royal Weddingبهشتیارد11،یم1کشنبهی8

السالمیعلیعلامامحضرتالدیمخرداد26جون،16پنجشنبه9 ه

السالمیعلیعلامامحضرتشهادتمرداد30آگوست،21کشنبهی10 ه

علمهر3سپتامبر،25کشنبهی11 صادق جعفر امام حضرت السالمیشهادت ه

قربانیعآبان16نوامبر،7دوشنبه12 د

شنبه13 عاشوراآذر15دسامبر،6سه

عیميد4دسامبر،25کشنبهی14 حضرت علیمسیسیالد السالمیح ه

Boxing Dayيد5دسامبر،26دوشنبه15



ش�رکت آري�ا ناز الهي�ج: بازرگاني کلي��ه کاالهاي مجاز، 
طراحي دکوراسيون داخلي. مدير عامل: پيمان پورنصيري. 
آدرس: الهيجان- ميدان معلم- مجتمع تجاري ايمان- طبثه 
سوم- کدپستي 4416955349. تلفن: 2- 2239061- 141 

)0( 98+ . نمابر: 2239063- 141 )0( 98+ . 
. arianazlagij88@gmail.com :ايميل

شرکت ايرانيان پورچيستا: راه و ترابري، آب، ساختمان. 
مدي��ر عامل: حميد آذرک. آدرس: تهران- ش��هرک غرب- 
خيابان هرمزان- خيابان پيروزان جنوبي- کوچه هش��تم- 
پالک 11-کدپس��تي 1466633561. تلفن: 6- 88575974- 

21 )0( 98+ . نمابر: 88090195- 21 )0( 98+ . 
. irikharim@yahoo.com :ايميل

شرکت بازرگاني بين المللي نصر سحر: بلور و کريستال 
و ل��وازم خانگي. مدير عامل: ضي��اء الدين نژادي. آدرس: 
تهران- س��ه راه امين حضور- ب��االي زيرگذر اميرکبير- 
پاس��اژ ب��زرگ ل��وازم خانگ��ي اميرکبي��ر T2. تلفن: 9- 
33138318- 21 )0( 98+ . نمابر: 7- 33138315- 21 )0( 

. nasresahar@dpimail.net :98+ . ايميل

ش�رکت بازرگاني مبين تجارت غرب: صادرات و واردات 
کاال و خدم��ات ام��ور گمرکي. مدير عامل: اس��ماعيل تقي 
زاده. آدرس: تهران- خيابان کارگز شمالي- خيابان قدر- 
کوچه باغ نو- کوچه محنا- پالک 8- طبقه دوم- کدپس��تي 
1418873313. تلفن: 9- 66440938- 21 )0( 98+ . نمابر: 

 . +98 )0( 21 -66437810
. peyman_alizadehaghdam@yahoo.com :ايميل

شرکت بس�ته بندي نوين استهبال: خشکبار. مدير عامل: 
رضا بيات. آدرس: ش��يراز- شهرک بزرگ صنعتي- فلکه 
پنجم- خيابان 304- شماره 2. تلفن: 7742172- 711 )0( 

98+ . نمابر: 7742173- 711 )0( 98+ . 

. info@iranianporochista.com :ايميل

شرکت پرشيا فارمد: واردات در حوزه مکمل هاي رژيمي- 
غذايي. مدير عامل: محمدرضا عاقلي. آدرس: تهران- خيابان 
وليعصر- ش��ماره 1036- برج سپهر ساعي- واحد 908. 
تلف��ن: 9- 88705878- 21 )0( 98+ . نمابر: 88554964- 

. info@persia-pharmed.com :21 )0( 98+ . ايميل

ش�رکت تجارت پاس�ارگاد: بازرگاني، واردات و صادرات 
کاالهاي مجاز بازرگاني. مدير عامل: احمد دشتي. آدرس: 
ه��ران- خيابان ظفر- بين مدرس و نفت- پالک 244. تلفن: 
7- 26406100- 21 )0( 98+ . نمابر: 66406107- 21 )0( 

.  info@tejarat-pasargad.com :98+ . ايميل

ش�رکت توليد�ي کيمياب�ن: تولي��د مواد ش��يميائي. مدير 
عامل: شهاب الدين دانش��ور علوي. آدرس: تهران- ميدان 
ونک- خيابان ش��هيد عب��اس پور- پالک 29- کدپس��تي 
1435643311. تلف��ن: 88771289- 21 )0( 98+ . نماب��ر: 

. +98 )0( 21 -88888170
.  info@iscoqroup-ir.com :ايميل 

ش�رکت نوين چوب خوزس�تان: تولي��د MDF با روکش 
مالمينه. مدير عامل: علي حمداني. آدرس: اهواز- ش��هرک 
صنعتي ش��ماره 2 اهواز- خيابان هفت. تلفن: 3739440- 

611 )0( 98+ . نمابر: 3739441- 611 )0( 98+ .

ش�رکت نيکوبن پرشين: آرايشي و بهداشتي. مدير عامل: 
مجيد ميس��ري س��ردهائي. آدرس: تهران- ميدان توحيد- 
ابتداي خيابان س��تارخان- خيابان کوثر دوم- پالک 32- 
واحد 2- کدپس��تي 1457793765. تلفن: 2- 66574980- 

21 )0( 98+ . نمابر: 66574983- 21 )0( 98+ . 
. moyassari@nikooir.com :ايميل

فهرست اعضاي جد يد  اتاق

اعضاي حقوقي
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منبع: بانک مرکزي




