
فصلنامه ايران و انگليس شماره 38يادد اشت  2

مانده  جا  به  آئين  از  سپاس  و  ياد  با  و  کرداري  شيوه  به 
از دوران باستان، فرا رسيدن نوروز باستاني، اين آئين کهن 
نياکان خود را به شما خواننده ارجمند و همه هموندان گرامي 
تندرستي،  همه  براي  گفته،  شادباش  انگليس  و  ايران  اتاق 

شادکامي و پيروزي خواهانم.

و اما،

و  ناخوشايند  رويدادهاي  همه  وجود  با  گذشت  که  سالي 
در  ويژه  به  بريتانيا  و  ايران  پيوستگي  در  که  اي  ناخواسته 
زمنيه هاي بازرگاني رخ داد، رويدادهائي که به جرئت به گونه 
اي برجسته در تاريخ پيوستگي هاي دو کشور به جا خواهد 
ماند، اتاق ايران و انگليس به فرمان وظيفه خود، با آگاهي از 
ضرورت نگهباني از بهره بلند مدت اقتصادي، افزون بر گشودن 
پاره اي از دشواري هاي هموندان اتاق، چند هيات بازرگاني و 
سرمايه گذاري براي بازديد از برخي نمايشگاه هاي برگزار در 
انگليس و ديدار و گفت و شنود با همتايان بريتانيائي خود در 

اتاق انگليس و ايران در لندن به آن کشور گسيل داشت.

اتاق در تهران  اکنون سال درپيش را به فرمان وظائف دو 
به  اتاق در کمک  لندن، سال کوشش هاي هرچه بيشتر دو  و 
زدودن کاستي ها و تابش پيوستگي هاي بازرگاني دو کشور 

آگهي و با شادباش دوباره، سال نو را آغاز مي کنيم.

دکتر امير هوشنگ اميني

نوروزتان پيروز، هر روزتان نوروز



براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کشور طي ده ماهه سال هاي 
89-1388، ميزان صادرات کشور در 
ده ماهه س��ال 1389 نس��بت به سال 

قبل از نظ��ر وزن��ي 26.48 و ارزش 
دالري 22.21 درصد و ميزان واردات 
طي دوره مذکور نس��بت به سال قبل 
از نظر وزن��ي 2.38 درصد کاهش و 
از لحاظ ارزش دالري 26.97 درصد 

افزايش يافته است. کم و کيف مربوط 
به شرحي اس��ت که در جداول درپي 

منعکس است.

آمار بازرگاني خارجي کشور
در

د ه ماهه اول سال هاي ۱388-89
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ب - صادرات:
در دوره مورد بررسي، عمده اقالم 
صادراتي شامل »پروپان مايع شده« 
به ارزش 1150 ميليون دالر و س��هم 
ارزشي 5.35 درصد، »پلي اتيلن گريد 
فيل��م« ب��ه ارزش 1132 ميليون دالر 

و سهم ارزش��ي 5.27 و »سنگ آهن 
به هم فشرده نش��ده« به ارزش 913 
ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 4.25 

درصد مي باشد.
ترکيب کاالهاي صادراتي به تفکيک 

ميعانات گازي، محصوالت پتروشيمي 
و ساير کاالها شامل کاالهاي صنعتي، 
کش��اورزي، معدني، فرش و صنايع 
دس��تي در اين دوره به شرح زير مي 

باشد. 
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متوسط قيمت هر تن کاالي وارداتي 
1080.65 يورو )معادل 1421.64 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
افزاي��ش 39.69 درصدي  قبل داراي 

در يور )مع��ادل 30.06 درصدي در 
ارزش دالري( مي باشد.
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بيشترين سهم واردات کشور از نظر 
ارزش��ي و طي ده ماهه س��ال 1389، 
مرب��وط به »ش��مش از آه��ن و فوالد 
غير ممزوج« بوده اس��ت ک��ه بالغ بر 
2159 ميلي��ون دالر و 4.08 درصد از 
کل سهم ارزش��ي واردات را دارا بوده 
است. »محصوالت از آهن يا فوالد غير 
ممزوج تخ��ت و گرم نورد ش��ده« به 
ارزش 851  ميليون دالر و 1.61 درصد 
سهم ارزشي و »قطعات منفصله براي 
توليد خودرو« ب��ه ارزش 792 ميليون 
دالر و 1.49 درصد سهم ارزشي، رتبه 
هاي دوم و سوم را به خود اختصاص 

داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد 
گزارش به ترتيب از کشورهاي

1( »امارات متحده عربي« با 14570 
هزار تن و ارزش 13322 ميليون يورو 
)معادل 17527 ميليون دالر( يا 39.10 
درصد س��هم وزن��ي و 33.08 درصد 

سهم ارزشي، 
2( »چين« با 2400 هزار تن و ارزش 
3469 ميلي��ون ي��ورو )مع��ادل 4545 
ميليون دالر( يا 6.44 درصد سهم وزني 

و 8.58 درصد سهم ارزشي، 

3( »آلمان« با 1583 هزار تن و ارزش 
2801 ميلي��ون ي��ورو )مع��ادل 3671 
ميليون دالر( يا 4.25 درصد سهم وزني 

و 6.93 درصد سهم ارزشي،
4( »ترکيه« با 1499 هزار تن و ارزش 
2555 ميلي��ون ي��ورو )مع��ادل 3343 
ميليون دالر( يا 4.02 درصد سهم وزني 

و 6.31 درصد سهم ارزشي و
 5( »س��وئيس« ب��ا 2797 هزار تن و 
ارزش 2410 ميليون يورو )معادل 3227 
ميليون دالر( يا 7.51 درصد سهم وزني 
و 6.09 درصد س��هم ارزش��ي، انجام 

پذيرفته است. 

الف - وارد ات:
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همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کش��ور با احتس��اب ميعانات گازي، 
با افزاي��ش 26.48 درصدي در وزن 
و 32.54 درص��دي در ارزش ي��ورو 
)مع��ادل 22.21 درص��دي در ارزش 

دالري( رو به رو بوده است. 
 1389 س��ال  اول  ماه��ه  ده  در 
کش��ورهاي 1(«چين« با 20539 هزار 
ت��ن و ارزش 2907 ميلي��ون ي��ورو 

)3809 ميليون دالر( يا 40.75 درصد 
سهم وزني و 17.74 سهم ارزشي،

2( »ع��راق« ب��ا 7537 ه��زار تن و 
2769 ميلي��ون ي��ورو )3634 ميليون 
دالر( يا 14.95 درصد س��هم وزني و 

16.93 درصد سهم ارزشي، 
3(«امارات متح��ده عربي« با 4521 
هزار تن و 2209 ميليون يورو )2883 
ميلي��ون دالر( يا 8.97 درصد س��هم 
وزني و 13.43 درصد سهم ارزشي، 

4(«هند« با 4035 هزار تن و 1116 
ميلي��ون ي��ورو )1463 ميليون دالر( 
ي��ا 8.00 درصد س��هم وزني و 6.82 

درصد سهم ارزشي و
5(«افغانس��تان« ب��ا 1485 هزار تن 
و 851 ميليون ي��ورو )1111 ميليون 
دالر( ي��ا 2.95 درصد س��هم وزني و 
5.18 درصد س��هم ارزشي، به ترتيب 
مق��ام هاي اول تا پنج��م صادرات از 

ايران را کسب نمودند.
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متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي 
325.17 ي��ورو )معادل 425.93 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، داراي افزايش 1.13 درصدي 

در ارزش ي��ورو )معادل کاهش 6.75 
درصدي در ارزش دالري( مي باشد.  
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آمار بازرگاني خارجي ايران و بريتانيا
در

دسامبر ۲۰۰5 - دسامبر ۲۰۱۰

براس��اس آمار و ارقام منتشره از 
سوي س��ازمان گمرک و درآمدهاي 
بازرگان��ي  رون��د  بريتاني��ا  ملک��ه 

خارجي اي��ران و بريتانيا طي ژانويه 
تا دسامبرس��ال 2005 ت��ا ژانويه تا 
دسامبر س��ال 2010 به شرح در زير 

اعالم شده است. 

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

ايران ارائه داده است.
•  به ه��ر صورت 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 سال 

2009 بالغ بر 38 ميليون پوند بوده که 
کمي کاهش يافته است. 
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•  ص��ادرات بريتانيا ب��ه ايران در 
س��ال 2010 تا ماه دس��امبر بالغ بر 
285.8 ميليون پوند اعالم ش��ده است 
که 24 درصد کمتر از دوره مش��ابه 

سال 2009 بوده است.
•  عل��ت کاهش صادرات بريتانيا به 
ايران در سال 2010 مربوط به تمايل 
ايران به کاه��ش واردات کاال، کاهش 

تجارت بريتانيا با س��اير کشورها )به 
ويژه شرق دور( و نتيجه تحريم هاي 

آمريکا بوده است. 
•  واردات بريتانيا از ايران در دوره 
مذکور 188.9 ميليون پوند بوده است 
که 3 درصد کمتر از سال 2009 بوده 
اس��ت. بخ��ش اعظم آن ممکن اس��ت 
نتيجه کاه��ش واردات فرآورده هاي 

نفتي باشد، همانطور که در پايان سال 
2009 مشاهده شد. 

•  در حال حاضر موازنه بازرگاني 
به سود بريتانيا مي باشد اما با 96.9 
ميليون پوند، 46 درصد کمتر از سال 

2009 مي باشد.



که  اف��رادي  گرچ��ه  راندل�ر: 
درس��اعات غروب وس��ر شب 
کارمي کنن��د،از برخي مزيت ها 
برخوردارن��د - بررس��ي هاي 
ديگرنشانگر آنند که اين افراد از 
هوش و خالقيت باالتري نسبت 
به افراد صبح کار برخوردارند و 
شوخ طبع تر و اجتماعي ترند- اما 

بابرنامه کاري معمول در شرکت 
ها همگامي چنداني  ندارند.وقتي 
کار به موفقيت در کس��ب و کار 
مي رسد  صبح کارهاکارت هاي 
مهم را دريافت مي کنند.پژوهش 
سابق من نشان مي دهد که اين 
افراد معموال در مدرس��ه نمرات 
بهتري کس��ب مي کنن��د و اين 

امر باعث مي ش��ود آنها بتوانند 
به کال��ج هاي بهتري راه يابند و 
در نهايت نيز به س��وي فرصت 
هاي شغلي بهتري  هدايت شوند.  
بررس��ي من همچنين نشان مي 
ده��د که اف��راد صب��ح کار، اين 
توانايي را دارند که مشکالت را 
پيش بيني کنند و براي به حداقل 

سحر خيزبه راستي کامرواست

نوشته: کريسوفر راندلر، استاد زيست شناسي        
د انشگاه تعليم وتربيت هايدلبرگ-آلمان       
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يافته:  اشخاصي که صبح ها کارآيي آنها به اوج مي رسد، براي پيشرفت درحرفه از شرايط بهتري برخوردارند ،زيرا آن 
هاازاشخاصي که غروب   و سرشب کارآيي بيشتري دارندپوياترند.  

موضوع پژوهش: کريستف راندلر زيست شناس درپرسش از 367 دانشجوي دانشگاه ،ازآن ها پرسيد درکدام ساعات 
روزازانرژي ، تمايل وتوان بيش��تر براي تغييرش��رايط به نفع خودبرخوردارند؟ درصد بااليي ازسحرخيزان بابياناتي حاکي 

ازپويايي، مانند اينکه » من براي تبيين هدف هاي بلند مدت خودم وقت صرف مي کنم.« موافق بودند. 

چالش: آيا فيزيولوژي مي تواند نقشي درانجام کار افراد داشته باشد؟آيا چرخه زيستي شما مي تواند سارنده يا نابود کننده 
زندگي حرفه اي شماباشد؟

پروفسور راندلر، ازاين پژوهش دفاع مي کند. 
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رس��اندن آنها ت��الش کنند.آنها 
پويا هس��تند. تعدادي ازبررسي 
ها نش��ان مي دهد که وجود اين 
ويژگي در افراد، به عملکرد بهتر 
آنه��ا در محي��ط کار، موفقي��ت 
کاري بيش��تر و کسب دستمزد 

باالتر مي انجامد. 

ه�اروارد بيزن�س ريويو: آيا 
ش�ب کاران هم�ه اف�راد ي ب�ي 
انظب�اط وتنبل ان�د؟ آيا هرگز 
براي تغيير وضعيت خودشان 

تالش نمي کنند؟   

راندل��ر :بله، البته. اما بي گمان 
س��حرخيزاني ه��م هس��تند که 
هرگ��زکاري انجام نم��ي دهند. 
در نمونه اي بس��يار بزرگ اين 
پژوه��ش نش��انگر همبس��تگي 
است، بنابراين به طور حتم اينکه 
به طور مطلق گفته ش��ود، صبح 
کاران پوياترن��د ، نوعي س��اده 

انگاري است. 

آي�ا گرايش به کاري�ي باالتر 
در ساعات معيني از روز امري 

تغييرناپذيراست؟

اينکه افراد در چه ساعت هايي 
ازروز پوياترند، تا اندازه زيادي 
قابل تغييراست. تمرين، مي تواند 
ت��ا اندازه اي در تغيير س��اعات 
کارايي افراد موثر باشد، اما فقط 
تا اندازه اي! درپژوهش��ي، ديده 
ش��د که در حدود نيمي از دانش 
آموزان مدارس مي توانندبرنامه 
خ��واب و بيداري خ��ود را يک 
ساعت به جلو يا عقب ببرند. اما 
ايجاد تغيير اساس��ي در ساعت  
ه��اي پويا ي��ي، ام��ري چالش 
برانگيز است. اينکه افراد در چه 

ساعاتي از روز کارايي باالتري 
دارند ت��ا ح��دود 50 درصد به 

عوامل ژنتيکي مرتبط است. 

اگ�ر م�ن بخواه�م ب�ا تمرين، 
ش�وم،  کار  صب�ح  ش�خصي 
چگون�ه باي�د اي�ن کار را انجام    

د هم؟ 

آنچ��ه دررابط��ه ب��ا يافته ما 
ش��گفت آور اس��ت اينکه  هيچ 
گون��ه ارتباطي بي��ن مدت زمان 
خ��واب وافزايش پوياي��ي افراد 
اف��راد  وهوش��ياري  وچابک��ي 
س��خرخيزوجود ن��دارد. اما در 
حال��ي که ميزان خ��واب در اين 
امر ب��ي تاثير اس��ت، اينکه فرد 
در چ��ه س��اعتي م��ي خوابد از 
اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 
بنابراين ش��ما بايس��تي س��عي 
کنيد باتغيير برنامه روزانه اتان 
رودتر بخوابي��د. کار ديگري که 
مي توانيد انجام دهيد اين اس��ت 
که در س��اعات اولي��ه صبح از 
خانه خارج ش��ويد. روش��نايي 
روز باعث تنظيم مجدد س��اعات 
بيولوژيک ش��ما گشته سبب مي 
ش��ود س��اعات کارآيي شما به 
صبح منتقل ش��ود. در صورتي 
که فقط هنگام غروب يا ش��ب از 
منزل خارج شويد ساعات کارايي 
شما نيز به ساعات غروب و شب 

متمايل مي شود. 

اگرم�ن بيام�وزم ک�ه صب�ح 
کار ش�وم، ممکن اس�ت پويايي 

بيشتري کسب کنم؟

نمي دانم. نظريه اي وجود دارد 
که افراد صبح کارپوياترند،زيرا 
م��ي  زودترس��بب  بيدارش��دن 

ش��ودبراي ت��دارک روز  وقت 
بيش��تري داش��ته باش��ند .  در 
صورتي که اين نظريه درس��ت 
باش��د، افزايش کارايي افراد در 
س��اعات صبح در اث��ر تمرين،  
بايس��تي ب��ه افزاي��ش مي��زان 
مش��ارکت فعاالن��ه آنه��ا براي 
ايجاد تغيير بيانجامد. اما مدارک 
و شواهدي وجود دارد حاکي از 
اينکه تمايل به ايجاد تغيير امري 
ذاتي است. پژوهش ها نشان مي 
دهند که دق��ت در انجام کار نيز 
با ميزان کارايي افراد در ساعات 
صبح مرتبط اس��ت.  اين احتمال 
وج��ود دارد که تمايل و توانايي 
براي ايجاد تغيير از ميزان دقت 

افراد در کار نشات بگيرد. 
*ب��ه تازگ��ي متوج��ه ش��ده 
ام ک��ه روزه��اي آخ��ر هفت��ه  
زودترازمعم��ول از خواب بيدار 
مي ش��وم. آيا من به ش��خصي 

صبح کار تبديل شده ام؟
تفاوت ميان ساعت بيدارشدن 
در روزه��اي کاري و روزهاي 
تعطي��ل به طور حتم ب��ا اين که 
اف��راد در چه س��اعاتي از روز 
کاراي��ي باالتري دارن��د مرتبط 
اس��ت. افرادي که در س��اعات 
صب��ح کاراي��ي باالت��ري دارند 
معم��وال روزه��اي تعطي��ل هم 
همان س��اعتي بيدارمي ش��وند 
که روزه��اي کاري. درحالي که 
افرادي که در س��اعات سرشب 
کارايي  باالت��ري دارند، تاجايي 
که بتوانند، بيشتر مي خوابند. اما 
ساعات کارايي افراد معموال در 
طول زندگي آنها تغيير مي کند. 
کارايي باال در س��اعات غروب 
در ميان کودکان از سن سيزده 
سالگي تا اواخر دوران نوجواني 
دارد.  گي��ري  چش��م  افزاي��ش 
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بنابراين بيش��تر افراد زير سي 
س��ال از نوع افرادي هستند که 
در ساعات غروب و شب کارايي 
باالتري دارند. بين سنين سي تا 
پنجاه س��الگي ميزان افراد کارا 
در صبح و غ��روب تقريبا با هم 
برابر است. اما بيشتر افراد بعد 
از پنجاه سالگي به زمره افراد با 
کارايي باالتر در س��اعات صبح 

مي پيوندند.

اگردرص�د  باالي�ي  از  اف�راد 
د اراي کاراي�ي باال در س�اعات 
عل�ت  پ�س  هس�تند،  سرش�ب 
اصرار بس�ياري از ش�رکت ها 
بر حضور زودتر افراد در محل 

کار چيست؟

تص��ور مثبتي ک��ه در مورد 
کارايي در ساعات صبح وجود 
دارد، به ش��دت عميق و ريش��ه 
اي اس��ت. ب��ه عن��وان مثال در 
آلم��ان باوره��اي برخي مکاتب 
مس��يحي، مبني بر ارزش��مندي 
زود برخاستن گسترش و نفوذ 
زيادي دارد. در سراس��ر جهان 
اين تصور وجود دارد که افرادي 
که دير مي خوابند، تنبل هستند. 
نتيجه آن که بيش��تر مدارس و 
محيط هاي کار، زمان بندي خود 
را به گونه اي انجام مي دهند که 
براي افراد با کارايي بيش��تر در 
ساعات صبح مناسب است. افراد 
کمي هس��تند که حت��ي از تاثير 
قدرتمن��د عام��ل بيولوژيکي بر 
اينکه افراد در کدام ساعات روز 

کاراتر هستند، آگاهي دارند. 

 بنابراي�ن آي�ا ش�ما فک�ر مي 
کني�د تن�وع بعد ي که ش�رکتها 
باي�د د ر مي�ان کارکن�ان خ�ود 

بپذيرن�د ؟ آيا فک�ر مي کنيد در 
آيند ه ش�رکتها موظف خواهند 
شد تا شرايط مس�اعد را براي 
س�اعات  د ر  ک�ه  اف�راد ي  کار 
غ�روب  کارايي  باالتري د ارند، 

فراهم کنند؟ 

اول اينک��ه، ني��از ب��ه تحقيق 
بيش��تري در اي��ن زمينه وجود 
نکات بس��ياري در مورد  دارد. 
و  هوش��ياري  س��اعات  چرخه 
کاراي��ي افراد وج��ود دارند که 
ب��راي م��ا همچنان ناش��ناخته 
هستند. اما در صورتي که يافته 
ه��اي کنون��ي م��ا در تحقيقات 
بيشتري مورد تاييد قرار بگيرند 
و در صورت��ي که کارايي باالتر 
ذاتي  امري  در س��اعات غروب 
باشد، من اميدوارم که سازمان 
ها به فکر يافت��ن راههايي براي 
اس��تفاده هرچه بيشتر از انرژي 
اف��راد کارا در س��اعات غروب، 
بيفتند. همي��ن حاال هم به عنوان 
مثال دانش��گاه ه��ا انتخاب هاي 
متنوعي را در اختيار دانشجويان 
م��ي گذارند و در اي��ن زمينه از 
انعطاف بااليي برخوردارند.  من 
خود جزو افرادي هس��تم که در 
باالتري  کارايي  صبح  س��اعات 
دارند، گاهي صبح ها ساعت پنج 
از خواب بيدار مي شوم تا قبل از 
رفتن به اتاق کارم در دانش��گاه، 
چند ساعت کار کنم. اما در عين 
حال هم��کاري دارم که هر روز 
س��اعت 11:30 به دانش��گاه مي 
آيد و تا س��اعت هفت يا هش��ت 

شب نيز مشغول کار است. 

*د ر حال�ي که اف�راد ي که در 
ساعات  صبح  کارايي  باالتري 
د ارن�د، موفق به دريافت ترفيع 
مي ش�وند و در نهاي�ت نيز در 

جاي�گاه تصمي�م گيرن�د ه قرار 
م�ي گيرند، به نظر ش�ما تا چه 
ح�د اين احتمال وج�ود د ارد که 
ش�رکت ها به نيازه�اي افراد ي 
که در ساعات غروب کاراترند، 

توجه نشان د هند؟

اف��راد کارا در س��اعات صبح 
از ظرفي��ت بس��يار بااليي براي 
پذي��رش اهميت تن��وع افراد در 
زمينه ميزان کارايي در ساعات 
مختل��ف روز برخوردارن��د. به 
خاطر داشته باشيد که ما )افراد 
کارا در س��اعات صبح( افرادي 
دقيق هس��تيم. درک اين تفاوت 
در ميان انس��ان ها شايد ريشه 
در تاريخ داش��ته باش��د. زماني 
که گروه هايي متش��کل از افراد 
کارا در س��اعات صبح و غروب 
با هم��کاري يکديگ��ر، بهتر مي 
توانستند در تمام ساعات شبانه 
روز در مقاب��ل خطرات از خود 
مراقبت کنند. ممکن است امروزه 
ديگ��ر الزم نباش��د از اف��رادي 
که در س��اعات غروب و ش��ب 
هشياري و کارايي باالتري دارند 
به عنوان نگهبانان شب استفاده 
کنيم، اما هوش، خالقيت، ش��وخ 
طبعي و رواب��ط اجتماعي قوي 
اين افراد، س��ود بالقوه هنگفتي 
براي س��ازمانها محس��وب مي 

شوند.

 Harvard Business :منبع
Review

*مانند تفاوت و تن��وع موجود در 
جنسيت، نژاد و سن افراد که امروزه 
در بس��ياري از کش��ورهاي توسعه 
يافته شرکت ها موظفند ميان کارکنان 

خود قائل نشوند.م



انسان هاي مدرن مي توانند از جنوب آفريقا آمد ه باشند

داده ه��ا نش��ان داده اس��ت 
ک��ه جمعي��ت هاي ش��کارچي-

منطق��ه  اي��ن  در  گردآورن��ده 
بيشترين تنوع ژنتيکي را داشته 
اند که يکي از نش��انه هاي طول 

عمر است.
اين مطالعه حاکيس��ت که اين 
منطقه احتم��اال بهترين جا براي 
نشات گرفتن انسان مدرن بوده 
اس��ت، ايده اي که نظريه آمدن 
انس��ان از ش��رق آفريقا را زير 

سوال مي برد.
نتاي��ج اين مطالعه در نش��ريه 
»اقدامات آکادمي ملي علوم« چاپ 

شده است.تيم بين المللي محققان 
نوش��ت: »اس��تنباط عمومي اين 
آفريقا محل سرچشمه  که  است 
گرفتن همه جمعيت هاي انس��ان 
مدرن اس��ت. اما جزئيات ماقبل 
تاريخ انسان و تکامل در آفريقا 
عمدتا مبهم اس��ت که ناش��ي از 
پيچيده صدها جمعيت  پيش��ينه 

متمايز است.« 

خيلي مهيج
بِرنا ه��ن از نويس��ندگان اين 
مقاله از دانش��گاه استانفورد در 
کاليفرنيا گفت که مطالعه اين تيم 

- ک��ه کاملتري��ن تحقيق در نوع 
خود است - به دو نتيجه اصلي 

رسيد.
او به بي بي س��ي گفت: »يکي 
اينکه تنوع بس��يار بسيار زيادي 
در جمعي��ت ه��اي ش��کارچي-

آفريق��ا وجود  گردآورن��ده در 
دارد، حتي بيش از تنوعي که در 
جمعيت هاي کش��اورز ديده مي 

شود.«
»اين گ��روه هاي ش��کارچي/

گردآورن��ده کامال س��اختارمند 
هستند و خيلي از همديگر منزوي 
هس��تند و احتماال تنوع ژنتيکي 

مارک کينور
گزارشگر علوم و محيط زيست، بي بي سي

يک مطالعه گسترده ژنتيکي حاکي از آن است که سرمنشاء انسان هاي مدرن ممکن است جنوب آفريقا باشد.
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بس��يار زيادي را حفظ کرده اند 
- که براي ما خيلي مهيج بود.«

دکتر هن افزود: »نتيجه گيري 
اصل��ي ديگر اين ب��ود که ما به 
الگوهاي تن��وع ژنتيکي در ميان 
27 جمعيت )امروزي( در آفريقا 
ن��گاه کرديم، و ش��اهد افتي در 
تنوع ژنتيکي بوديم که واقعا در 
جنوب آفريقا ش��روع مي شود 
و همانطور که به س��مت شمال 
آفريق��ا مي رويم پيش��رفت مي 

کند.«
او توضي��ح داد که مدل مورد 
اس��تفاده اي��ن تيم ب��ا »اس اف 
اي« مطابقت داش��ت. اين اشاره 
اي اس��ت به از دست رفتن تنوع 
ژنتيکي در پي تشکيل يک جمعيت 
تازه توسط شمار خيلي کوچکي 
از افرادي که از جمعيت اصلي و 

بزرگتر مي آيند.
او گف��ت: »تا جاي��ي که ما مي 
تواني��م بگوييم جمعي��ت ها در 
جن��وب آفريقا داراي بيش��ترين 
تن��وع ژنتيک��ي در مي��ان همه 

جمعيت ها هستند.«
»اين حاکيست که اينجا )جنوب 
آفريقا( ممکن اس��ت بهترين جا 
انسان  گرفتن(  )سرچشمه  براي 

مدرن بوده باشد.«
کريس اس��ترينگر، از فس��يل 
شناس��ان ممتاز در موزه تاريخ 
طبيعي بريتاني��ا در لندن، که در 
اين مطالعه نقش��ي نداشته، گفت 
که او ديگر تص��ور نمي کند که 
يک »باغ عدن« واحد که انس��ان 
مدرن در آن تکامل يافت وجود 

داشته است.
در عوض او گفت که »جمعيت 
ه��اي متماي��ز در آفريقاي کهن 
احتماال به ش��کل گيري ژن ها و 
رفتارهايي کمک کردند که انسان 

مدرن را مي سازد.«
بقاياي اين موجودات در حفره 

اي در ناحيه موسوم به گهواره 
نوع انس��ان در آفريقاي جنوبي 

کشف شد
بقاياي دو موجود کهن ش��بيه 
به انسان )هومينيد( در آفريقاي 

جنوبي کشف شده است.
قدمت اين فس��يل ها متعلق به 
يک زن بزرگس��ال و يک پس��ر 
جوان - ش��ايد مادر و پس��ر - 
کمتر از دو ميليون س��ال است 
و در رس��وبات غاري در ماالپا 
نه چندان دور از ژوهانسبورگ 

کشف شد.
محقق��ان ب��ه نش��ريه علم��ي 
»س��اينس« گفت��ه ان��د ک��ه اين 
موجودات ش��کافي مه��م ميان 
هومينيده��اي کهن ت��ر و گروه 
گونه ه��اي مدرن تر موس��وم 
به هومو را که ش��امل انس��ان 

امروزي مي شود پر مي کنند.
تي��م محقق��ان يافته خ��ود را 
س��ديبا«  »اوس��ترالوپيتکوس 

ناميده اند.
از  برگ��ر  ل��ي  پروفس��ور 
واترزرن��د  وي��ت  دانش��گاه 
هدايت  که   )Witwatersrand(
اين تحقيقات را به عهده داش��ت 
به بي بي سي گفت: »اين مقطعي 
است )زمان حيات اين موجودات( 
که ما از ميمون هايي که روي دو 
پا راه مي رفتند عمال به انس��ان 

امروزي بدل شديم.«
»فکر مي کن��م که احتماال همه 
مي دانن��د که اين دوره زماني - 
از کمي بيش از دو ميليون سال 
پيش تا يک ميليون و 800 هزار 
س��ال پيش - يک��ي از فقيرترين 
دوره ها از نظر اکتشافات فسيلي 

)اجداد انسان( است.«
س��ديبا«  »اوس��ترالوپيتکوس 
داراي ترکيب جالبي از مشخصه 
ه��اي فيزيکي - برخ��ي کهن و 

برخي مدرن - است.

بيني  ه��اي کوچ��ک،  دن��دان 
خاصره  اس��تخوان  برجس��ته، 
پيچيده، و پاهاي بلند ش��بيه به 
مشخصه هاي موجودات اخيرتر 
است. و همزمان بازوهاي بلند و 
مغز کوچک منعکس کننده گروه 
خيلي قديمي تر اوسترالوپيتسين 
اس��ت، گروه��ي که ب��ه عقيده 
پروفس��ور برگر اين موجودات 

به آن تعلق دارند.
بقاياي تازه در محوطه ميراث 
جهان��ي »گهواره نوع بش��ر« که 
در گذشته هم محل کشف فسيل 
ه��اي خيلي خوب زي��ادي بوده 

است پيدا شد.
اس��تخوان هاي دو موجود در 
فاصله حدود يک متري از يکديگر 
از يک حفره بيرون کش��يده شد 
- که زماني غاري بود که سقف 
آن به مرور زمان به طور کامل 

فرسايش يافته است.
پروفس��ور  نظر  تح��ت  گروه 
برگر مي گويد کامال ممکن است 
که اين دو مادر و پسر باشند و 
حداقل اينکه مي توان فرض کرد 
همديگر را مي ش��ناخته اند و از 

اعضاي يک دسته بوده اند.

دانش��مندان گم��ان م��ي کنند 
که اين موج��ودات به داخل غار 
پرت شده باشند يا در آن به دام 

افتاده باشند.
اولين قطعه از فس��يل اين دو 
 2008 اوت  م��اه  در  موج��ود 
توس��ط متيو، پسر 9 ساله دکتر 

برگر کشف شد.
به گفته جاناتان آموس خبرنگار 
علمي بي بي س��ي اين يافته نيز 
همچون نمونه هاي بسيار ديگر 
در عالم فس��يل شناسي به بحث 
هاي زيادي درب��اره اهميت اين 

فسيل ها دامن زده است.



سال۲۰۱۰؛ گرمترين سال در د اد ه هاي ثبت شد ه

س��ازمان جهاني هواشناسي اظهار 
امي��دواري ک��رد که آمار ت��ازه بتواند 
سرانجام به همه ترديدها در باره واقعي 

بودن گرمايش زمين خاتمه دهد.
سازمان جهاني هواشناسي، وابسته 
به سازمان ملل متحد، مي گويد: شواهد 
جمع آوري شده، ثابت مي کند که سال 
2010 گرمتري��ن س��ال در تاريخ ثبت 

دماي جهان بوده است. 
بنا به اي��ن گزارش، جه��ان قبال هم 
دو بار در س��ال ه��اي 1998 و 2005، 
با دماي بااليي نزديک به دماي س��ال 
گذش��ته ميالدي مواجه ش��ده بود، اما 
ميانگين دماي جهان در س��ال گذشته 
ميالدي از ميانگين دما در آن س��ال ها 

کمي باالتر بوده است.
سازمان جهاني هواشناسي در بيانيه 
اي که روز پنجشنبه )20 ژانويه(، منتشر 
کرد، گفت که اميدوار اس��ت تازه ترين 
آمار بتواند سرانجام به همه ترديدها در 
باره واقعي بودن گرمايش زمين خاتمه 

دهد.
اين س��ازمان مي گويد ش��ديدترين 
عواق��ب گرمايش زمي��ن که پيش بيني 
شده بود، به واقعيت پيوست؛ جاري شد 
سيل در پاکستان و موج گرماي شديد 
و آتش گرفتن مناطق جنگلي در روسيه 
در اثر گرماي شديد از جمله نمونه هاي 

عواقب تغييرات اقليمي در جهان است.
بنا به تازه ترين گزارش سازمان ملل، 
وس��عت منطقه اي از قطب شمال که با 
يخ پوشيده ش��ده است نيز به کمترين 
حد خود رس��يد. وسعت اين منطقه در 
س��ال 2010 يک ميليون و س��يصد و 
پنجاه هزار کيلومت��ر مربع کوچکتر از 

سطح آن در سال 1990 شد.
بنا به تازه ترين ارقام منتش��ر شده 
س��ازمان جهاني هواشناسي، ميانگين 

دماي جهان در س��ال 2010، نيم درجه 
سانتيگراد باالتر از ميانگين دما در سال 

1990 بوده است.
ايموجين فاکس، گزارشگر بي بي سي 
در گزارش��ي از ژنو مي گويد که شايد 
اروپا در ماه دس��امبر س��ال 2010 با 
سرماي شديد مواجه شد، اما سازمان 
جهاني هواشناس��ي گفته است که در 

دراز مدت جهان گرمتر مي شود.
گرمايش زمين به وي��ژه در آفريقا، 

آسيا و قطب شمالي شديد بوده است

حمله به بازار معامله کربن اروپا
در تحولي ديگ��ر، اتحاديه اروپا روز 
پنجش��نبه اعالم کرد که يکي از برنامه 
هاي مهم مبارزه با تغييرات اقليمي خود 
را به ح��ال تعلي��ق در آورده، چون از 
طريق اينترنت مورد حمله هکرها قرار 

گرفته است.
برنامه »بازار معامله کربن« اتحاديه 
اروپ��ا بزرگترين ب��ازار معامله کربن 

جهان است.
 

در ب��ازار جهاني معامل��ه کربن، هر 
موسسه اي مي تواند براساس نيازهاي 
خود، به خريد و ف��روش مجوز توليد 

گازهاي گلخانه اي مبادرت کند. 
کش��ورهايي که فعاليت صنعتي آنها 
باعث افزايش ميزان بي رويه دي اکسيد 
کربن در اتمسفر کره زمين مي شود و 

به گفته کارشناسان به گرمايش زمين 
دامن مي زند، براي خريد س��هميه دي 
اکس��يد کربن کشورهايي که کمتر گاز 
گلخانه اي توليد مي کنند، »معامله کربن« 

صورت مي دهند. 
اصطالح »ب��ازار معامل��ه کربن« به 
ترتيباتي اطالق مي شود که بر اساس 
آن، س��قف معيني براي توليد گاز دي 
اکس��يد کربن و ديگ��ر گازهاي گلخانه 
اي در س��طح ملي يا بين المللي منظور 
و براي اين مقدار مجوز خاصي صادر 
مي شود که قابل خريد و فروش است.

در ب��ازار جهاني معامل��ه کربن، هر 
موسسه اي مي تواند براساس نيازهاي 
خود، به خريد و فروش مجوزها مبادرت 
کند و در نتيجه، روش محدوديت توليد 
گازه��اي گلخانه اي ني��ز تابع عملکرد 

بازار آزاد خواهد بود.
با تبديل مج��وز تولي��د گاز گلخانه 
اي به ي��ک کاالي قابل خريد و فروش، 
شرکت ها مي توانند هزينه مالي توليد 
گاز گلخانه اي عمليات خود را هم مانند 
ساير هزينه هاي توليد در برنامه ريزي 

هاي کوتاه و بلند مدت منظور کنند.
اکنون مقامات اتحادي��ه اروپا نگران 
هستند که مجوز توليد دي اکسيد کربن 
به ارزش ميليون ها دالر ناپديد و احتماال 

ربوده شده است.
اخيرا تدابي��ر امنيتي که براي برنامه 
»معامله کربن« در نظر گرفته شده بارها 
نقض شده اس��ت که حمله هکرها تازه 

ترين مورد آن قلمداد مي شود.
انگيزه از راه ان��دازي برنامه معامله 
کرب��ن، ترغيب گردانن��دگان صنايع به 
محدود کردن توليد گازهاي گلخانه اي 
و الگويي براي برنامه هاي بالقوه مشابه 

در سراسر جهان بوده است.
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دشواري هاي انسد اد قلمرو هوايي ليبي

بنا ب��ه تجربه، ايجاد انس��داد هوايي بر 
فراز يک کشور مستلزم تخريب پايگاه هاي 
هواي��ي، امکان��ات راداري و مخابراتي و 

فرودگاه هاي آن است.
اين معنايي جز وارد شدن در يک عمليات 
نظامي گسترده ندارد و مي تواند در شرايطي 

عمليات زميني نيز الزامي کند.
ترديد و نگراني در باره ي محدود  نماندن 

چنين عملياتي و ايجاد احتمالي بار مضاعف 
براي ارتش آمريکا در کنار ماموريت هاي 
عراق و افغانستان، از جمله  داليل احتياط و 

تعلل واشنگتن عنوان مي شوند.
اين نگراني که حکومت قذافي حمله  هوايي 
کشورهاي غربي را به محملي براي تبليغات 
»ملي گرايانه« بدل س��ازد و عماًل بخشي از 
مردم را به حمايت از خود بس��يج کند نيز، 

در تام��ل و تعل��ل در فرايند تصميم گيري 
بي تاثير نيست.

ب��روز مخالف��ت در ميان کش��ورهاي 
آفريقايي و عربي نسبت به حمالت احتمالي 

يادشده هم، امر بعيدي نيست.
در جريان جنگ آمري��کا عليه عراق در 
س��ال 2003، ارتش صدام سيس��تم هاي 
ضدهوايي خود را در ميان مناطق مسکوني 

تصميم دشوار جامعه  جهاني در برابر بحران ليبي

بر خالف تونس و مصر، حکومت معمر 
قذافي توانسته است مانع از موفقيت سريع 
مخالفان شود و نبرد سياسي را به مناقشه 

نظامي بدل کند.
مخالفان در اين نبرد با دش��واري هايي 
روبرو هستند و تصميم جامعه  جهاني براي 
انتخاب بهترين گزينه جهت ايجاد تغيير در 

وضعيت کنوني، تصميم آساني نيست.
با تشديد نبرد در ليبي تقاضا براي ايجاد 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اين کشور نيز 

شدت بيشتري گرفته است.
اس��تفاده ي مکرر دولت معمر قذافي از 

ني��روي هوايي براي س��رکوب مخالفان و 
عقب راندن آنها از شهرهايي که به تصرف 
خود درآورده اند، باعث طرح چنين تقاضايي 
است، به ويژه که در اين حمالت شهروندان 

عادي نيز در امان نيستند.
اين در حالي اس��ت که مخالف��ان نه از 
امکانات نبرد هواي��ي برخوردارند و نه به 
س��الح هاي س��نگين مجهز و تجربه کافي 
براي مقابله با حمالت هوايي ارتش ندارند.

در جه��ان غرب، بريتانيا و فرانس��ه از 
پيگيرتري��ن مدافعان ايج��اد منطقه ممنوع 

پروازي بر فراز ليبي هستند.

آنها به ش��دت در تالشند که پيش نويس 
قطعنامه اي را براي عملي کردن آن تس��ليم 

شوراي امنيت کنند.
س��ازمان کنفرانس اس��المي و شوراي 
همکاري خلي��ج فارس ني��ز حمايت خود 
را از ايجاد منطق��ه ممنوعه پروازي اعالم 

کرده اند.
در همي��ن حال، آمري��کا و ناتو اقدام به 
ايجاد منطقه ممنوع پ��روازي بر فراز ليبي 
را امري ساده تلقي نمي کنند. حمايت چين 
و روسيه هم از قطعنامه شوراي امنيت در 

اين باره، قطعي نيست.
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با تشديد نبرد در ليبي تقاضا براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اين کشور شدت بيشتري گرفته است.



مستقر کرده بود.
کشته شدن شهروندان عراقي در جريان 
حمله هواپيماهاي آمريکايي به اين سيستم ها 
موجي از انتقادهاي بين المللي را عليه دولت 

جرج دبليو بوش برانگيخت.
تکرار رويه ارتش صدام حسين از سوي 
ارتش قذافي هم، نامحتمل نيست، امري که 
عمليات نظامي براي برقراري انسداد هوايي 
بر فراز ليب��ي را با دش��واري هاي معيني 

روبرو خواهد کرد.
برقراري ممنوعيت پ��رواز براي ارتش 
ليبي گرچه مخالفان را به لحاظ نظامي در 
موقعيت بهتري قرار خواهد داد، اما قطعيت 
غلب��ه  آنها بر نيروهاي حکوم��ت قذافي را 

تضمين نمي کند.
سرنوش��ت چنين نبردهايي معمواًل در 
روي زمين تعيين مي ش��ود و بس��تگي به 

امکانات و انگيزه هاي طرفين دارد.

ابهام ها در باره ساير گزينه ها
اگر چه از حيث انگيزه، مخالفان وضعيت 
ظاهرًا مناسبي دارند، ولي امکانات آنها قابل 

قياس با نيروهاي دولتي نيست.
در آمريکا و اروپا ايده تقويت تسليحاتي 
مخالفان کم و بيش مطرح است. عملي شدن 
اين ايده گرچه با مصوبه س��ازمان ملل که 
کل ليبي را مشمول تحريم تسليحاتي کرده 
در تطابق کامل نيس��ت، ولي در واشنگتن 
روز ب��ه روز تصميم گي��ري در ب��اره آن 

محتمل تر مي شود.
 برخي بر اين عقيده اند که ش��ايد بتوان 
صرف��ًا با تحريم ه��اي بيش��تر و انزواي 
فزونتر حکومت قذافي، در معادله  قدرت در 

ليبي چرخشي ايجاد کرد

در غرب محافل و کارشناس��اني بر اين 
عقيده اند که شايد بتوان صرفًا با تحريم هاي 
بيش��تر و انزواي فزونت��ر حکومت قذافي، 
در معادله  قدرت در ليبي چرخش��ي ايجاد 
کرد. ولي تجربه هاي مختل��ف در دو دهه 
گذش��ته مانع از آن است که بتوان در باره 
ثمر بخشي قطعي چنين راهکاري هم کاماًل 

مطمئن بود.
اين خطر منتفي نيست که نيروهاي حامي 
دولت قذافي با توجه به برخي برتري ها و 
موفقيت هايي که در روزهاي اخير داشته اند 
بيش از پيش ابتکار عمل را در دست بگيرند 
و ب��ا امکان��ات بهتر خود، پي��ش از آن که 
کمک خارجي تغيي��ري احتمالي در توازن 
قوا به وج��ود آورد، عرصه را بر نيروهاي 

مخالف تنگ تر کنند.
در ص��ورت ت��داوم چنين ش��رايطي، 
محاصره کل منطقه  سيرنايکا، از بنغازي تا 
طبروق که در دست مخالفان است، و غلبه 
بر  آنها و يا دس��تکم تضعيف بيشترشان، 

امر محالي تلقي نمي شود.
عدم ب��روز مخالفت  عم��ده در طرابلس 
)پايتخت( و س��اير مناطق غربي نيز رژيم 
را در پيش��برد عمليات نظامي در ش��رق 
کش��ور قوي ت��ر خواه��د ک��رد. در چنين 
ش��رايطي احتمال کودتا در درون ارتش يا 
نيروهاي ويژه بر عليه قذافي هم نامحتمل تر 

مي شود.

دشواري هاي بيشتر براي گذار به 
دموکراسي

همه  نکات يادش��ده جامعه جهاني را با 
وضعي��ت دش��واري روبرو کرده اس��ت. 
نظاره گري و بي عملي شايد تداوم حکومت 

قذافي يا جن��گ داخلي طوالن��ي را در پي 
داشته باشد که مي تواند براي ليبي و براي 
جنبش ه��اي ضداس��تبدادي در کل منطقه 

بدون پيامدهايي منفي نباشد.
به نظر مي رس��د که بحران ليبي مي رود 
که به دشوارترين معضل براي دولت اوباما 

در طول موجوديت خود بدل شود. 

درگيرشدن در مناقشه به اين يا آن شکل 
ني��ز با خطرها، ناکاراي��ي  احتمالي و ابعاد 
بعضًا غيرقابل محاس��به اي توام است که 
تصميم گيري در باره  آن را دشوار مي کند.

به نظر مي رس��د که بحران ليبي مي رود 
که به دشوارترين معضل براي دولت اوباما 
در طول موجوديت خود بدل شود و جامعه  
جهاني نيز دستکم براي مدتي ناچار باشد 
حل آن را همچن��ان در صدر اولويت هاي 

خود داشته باشد.

عالوه بر تدوام رنج و خونريزي در خود 
ليبي، ب��ازار نفت و اقتصاد جهاني نيز بايد 
دستکم تا مدتي با مشکالت معيني دست و 

پنجه نرم کند.

اين که ادامه درگيري هاي مس��لحانه و 
تشديد شکاف ها و خشونت ها در ليبي، گذار 
اين کش��ور به دموکراسي را که در حالت 
عادي نيز فاقد مباني و زمينه هاي الزم براي 
آن بوده، با دشواري هاي مضاعفي روبرو 
کند و ثبات پايدار را دور از دس��ترس کند، 

معضلي است که کم اهميت تلقي نمي شود.

بي بي  سي 

18

.

.

.

.

 .
.

مخالفان قذافي نه از امکانات نبرد هوايي برخورد ارند و نه به سالح هاي سنگين مجهز و تجربه کافي براي مقابله با حمالت 
هوايي ارتش ند ارند
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يک گروه فعال در زمينه سالمتي مي 
گويد که تنهايي »قاتل پنهان« افراد پير 
اس��ت و مي گويد که ارتباط ميان انزوا 
و عدم سالمتي بايد بيشتر به رسميت 

شناخته شود.
اين گروه از موسسات خيريه مبارزه 
اي تحت عنوان »کمپين پايان تنهايي« را 

شروع کرده است.
اين گ��روه اخطار مي ده��د که افراد 
پير و تنها بيش��تر با خطر افس��ردگي، 
فقدان تحرک، و رژيم بد غذايي روبرو 

هستند.
اي��ن کمپين مي گويد که تقريبا از هر 
10 فرد مسن يک نفر از تنهايي »شديد« 

رنج مي برد.
اين گروه خواهان شناس��ايي تنهايي 
به عنوان يک مس��اله بهداشتي است - 
و مطالعه اي را منتشر کرده که در آن 
ادعا ش��ده کمتر از 20 درصد مردم از 

ارتباط ميان ضعف س��المتي و تنهايي 
خبر دارند.

اين کمپين را گروه هاي »اينديپندنت 
ايج«، »ايج يو کي آکسفورد«، »کانسل«، 
»ک��ر« و »دبليو آر وي اس« راه انداخته 
اند و منابع مالي آن را »بنياد کالوس��ته 

گالبنکيان« تامين مي کند.
درحالي که مردم از مشکالت رواني 
تنهايي خبر دارند، اين کمپين مي گويد 
تعداد کمي از آنها ضررهاي جس��مي 

ناشي از آن را تشخيص مي دهند.
اين کمپين هش��دار مي دهد که بايد 
مراق��ب بود اف��راد پير ب��ه خاطر عدم 
توانايي حرکت و از دست رفتن خانواده 

و دوستان، در خانه تنها نمانند.
فقدان تماس هاي اجتماعي مي تواند 
پيرها را در مقابل افسردگي و مشکالتي 
مثل زياده روي در مصرف الکل، رژيم 
بد غذايي و عدم تحرک جسمي، آسيب 

پذير کند.
اين گروه مي گويد که »تنهايي تاثيري 
منفي بر سيستم ايمني بدن و سيستم قلب 
و عروق دارد« و عدم تماس اجتماعي به 

شروع بيماري آلزايمر مرتبط است. 

لورا فرگوس��ن مدير اين کمپين مي 
گويد: »مش��کل تنهايي و ان��زوا بايد به 
طور مس��اوي در کنار س��اير بيماري 
هاي مرتبط با چاقي قرار داده ش��ود. 
پايان دادن به تنهايي بايد بخشي از حل 
چالش اصالح نظ��ام مراقبت و حمايت 

باشد.«
در بريتانيا بيش از نيمي از افراد 75 
س��اله به باال تنها زندگي مي کنند - و 
حدود يک نفر از هر ده نفر مي گويد که 

از تنهايي »شديد« رنج مي برد.

شان کافالن -گزارشگر آموزش و خانواده

تنهائي قاتل پنهان افراد پير است

در بريتانيا بيش از نيمي از افراد 75 ساله به باال تنها زندگي مي کنند

پياد ه روي به سالمت حافظه افراد مسن کمک مي کند
پياده روي منظم در طول هفته براي 

حافظه مفيد است
پژوهش��گران در آمري��کا مي گويند 

پي��اده روي منظ��م هفته م��ي تواند به 
سالمت حافظه و جلوگيري از پير شدن 

مغز کمک کند.

به گفته آنها، پياده روي به مدت چهل 
دقيقه طي چند روز در هفته مي تواند با 
کمک به بزرگ ش��دن ناحيه هيپوکامپ 
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کار در پيري راهي براي جلوگيري از فراموشي

گفته مي شود فعاليت مغزي و جسمي 
به کاه��ش خطر فراموش��ي در پيري 

مرتبط است
تحقيقات تازه حاکيست که کار کردن 
در دوران س��الخوردگي مغز را فعال 
نگاه داشته و مي تواند راهي موثر براي 

پس زدن بيماري آلزايمر باشد.
محققان داده ه��اي مربوط به 1320 
بيم��ار از جمله 382 مرد را که مبتال به 

فراموشي بودند تحليل کردند.
آنها دريافتند که ب��راي مردان، ادامه 
کار در س��نين پيري کمک مي کند مغز 
هوشيار بماند و چيره شدن فراموشي 

را عقب مي اندازد.
موسس��ه  توس��ط  مطالع��ه  اي��ن 
روانپزشکي در کينگز کالج لندن انجام 
 Geriatric« شده و نتايج آن در نشريه

Psychiatry« چاپ شده است.
ه��م اکنون ح��دود 700 هزار نفر در 
بريتاني��ا دچار فراموش��ي هس��تند و 
کارشناسان تخمين زده اند که تا سال 
2051 اين رقم مي تواند به يک ميليون 

و 700 هزار نفر برسد.
تخمين زده مي شود که اين بيماري 
ساالنه 17 ميليارد پوند هزينه بر اقتصاد 

بريتانيا تحميل مي کند.
فراموشي ناش��ي از نابودي جمعي 

س��لول هاي مغز است و متخصصان 
معتقدن��د که يک راه جلوگي��ري از آن 
ايج��اد حداکثر تعداد ممک��ن اتصاالت 
ميان س��لول هاي مغز از طريق انجام 
فعاليت مغزي در طول زندگي است. اين 

به »حفظ قواي فکر« موسوم است.
ش��واهدي وجود دارد که نشان مي 
دهد تحصيالت خ��وب به کاهش خطر 

ابتال به فراموشي مرتبط است.
و تازه ترين مطالعه ب��ر فوايد ادامه 

فعاليت ذهني تا سنين باال داللت دارد.
کس��اني که دير بازنشسته شدند در 
مقايسه با کساني که تصميم گرفتند زود 
بازنشسته شوند، در مراحل متاخرتر 

زندگي به آلزايمر مبتال شدند.
هر يک سالي که فرد ديرتر بازنشسته 
ش��د به تاخير شش هفته اي در شروع 

فراموشي مربوط بود.
سايمون الوستون محقق در اين باره 

گف��ت: »تحريک فکري ناش��ي از بودن 
محيط کار براي افراد پيرتر ممکن است 
مانع افت توانايي هاي ذهني شود و در 
نتيجه فرد را براي مدتي طوالني تر در 

برابر فراموشي مصون بدارد.«
با اين حال او افزود که »تحقيقات خيلي 
بيشتري نياز است تا درک کنيم چگونه 
مي توان فراموشي را عقب انداخت يا به 

کلي از آن جلوگيري کرد.«
دکتر س��وزان سورنسن سرپرست 
تحقيقات انجم��ن آلزايمر بريتانيا گفت 
که کوچک بودن جامعه مطالعاتي نتيجه 

گيري در مورد آن را سخت مي کند.
وي گفت: »ممکن است داليل مختلفي 
در مورد اينکه چرا تاخير در بازنشستگي 
به ابتالي ديرتر به فراموش��ي ارتباط 

دارد وجود داشته باشد.«
وي گفت: »مرداني که زود بازنشسته 
مي ش��وند اغل��ب اي��ن کار را به دليل 
شرايط جس��ماني، مانند فشار خون يا 
ديابت، که خطر فراموش��ي را افزايش 

مي دهد مي کنند.«
»همچنين مي تواند اين باشد که کار 
ک��ردن ذهن و جس��م را فعال نگاه مي 
دارد که ما مي دانيم خطر فراموشي را 

کم مي کند.«

در مغز، در سالمت حافظه افراد مسن 
موثر باشد.

محققان دانشگاه پيتسبورگ تحقيقات 
خود را بر 120 فرد س��الم که بيش��تر 
از 60 س��ال سن داشتند، متمرکز کرده 

بودند.
مجل��ه  در  تحقي��ق  اي��ن  نتيج��ه 
 Proceedings of the National
Academy of Sciences منتشر شده 

است.
محققان، افراد مورد آزمايش را به دو 

گروه تقسيم کرده بودند.
گروه اول سه روز در هفته و هر روز 
به م��دت 40 دقيقه پياده روي مي کرد. 
گ��روه دوم تنها به انج��ام تمرين هاي 

کششي مشغول بود.
پ��س از ي��ک س��ال، ان��دازه ناحيه 
هيپوکامپ هر دو گروه به وسيله اسکن 
مغزي سنجيده ش��د. محققان همچنين 
ميزان تغيي��ر قدرت حافظه اين افراد را 

ارزيابي کردند.
اس��کن مغزي نش��ان داد که اندازه 
هيپوکامپ گروه اول به طور متوس��ط 
2 درصد افزايش داش��ت، در حالي که 
هيپوکامپ گروه دوم به طور متوس��ط 

1.4 درصد کوچک تر شده بود.
هيپوکامپ يک ساختمان عصبي است 
که در هر دو نيمک��ره مغز و در درون 

لوب گيجگاهي قرار دارد.
پروفسور اريکسون، سرپرست گروه 

محققان دانشگاه پيتسبورگ مي گويد در 
سنين باالتر هيپوکامپ به تدريج کوچک 
مي شود ولي ورزش سبک و منظم مي 

تواند اين روند را معکوس کند.
دکتر سايمون ريدلي، از کارشناسان 
بنياد تحقيقات آلزايمر مي گويد هر چند 
اين تحقيقات بر روي افراد مبتال به اين 
بيماري انجام نش��ده اس��ت ولي مويد 
اين موضوع اس��ت که هيچ وقت براي 

ورزش دير نيست.
دکتر ريدلي گفت: »شواهد فزاينده اي 
وجود دارد که نشان مي دهد که ورزش 
مستمر و تغذيه سالم خطر بروز زوال 
عقل و ديگر مشکالت جسمي را کاهش 

مي دهد.«
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»افزايش« ثروت خانواد ه هاي بريتانيايي

طبق اي��ن آمار مجم��وع ارزش 
دارائي خان��واده ها، به عالوه پس 
انداز و سرمايه گذاري هاي آن ها 
)که غالبا به ش��کل سهام است( در 
پايان سال گذشته ميالدي، 9 هزار 

ميليارد دالر بوده است.

علت افزايش ثروت خانواده هاي 
بريتانيايي به آن دليل است که در 
اين م��دت خانواده هاي بيش��تري 

صاحبخانه شده اند.

در حالي که در پنجاه سال گذشته 
بي��ش از ش��انزده و ني��م ميليون 
خان��واده داراي خان��ه ش��خصي 
بودند، اين ميزان در س��ال گذشته 
به بيش از 26 ميليون نفر رس��يده 

است.

در پنجاه سال گذشته، قيمت خانه 
ها در بريتانيا، س��ريعتر از ميزان 

درآمدها افزايش داشته است.

در حالي که در پنج دهه گذش��ته 
ميانگين درآمد رشدي دو درصدي 

داش��ته، تورم قيمت خانه به طور 
متوس��ط بيش از دو و نيم درصد 

بوده است.

در نتيج��ه، ارزش خان��ه ها هم 
اکن��ون بيش از يک س��وم دارايي 
خانواده ها را تشکيل مي دهد. اين 
ميزان در سال 1959 کمي بيش از 

يک پنجم بوده است.

بيشترين تغيير در ميزان ارزش 
ث��روت خان��واده ه��ا در دهه 80 

ميالدي روي داد.
در حالي که از سال 1959 ارزش 
ث��روت خانواده ها ش��اهد رش��د 
اي��ن روند  اما  بوده،  چش��مگيري 
هميشه در س��الهاي اخير افزايش 
نداشته است. به عنوان مثال ارزش 
ثروت يک خان��واده بريتانيايي در 
پايان س��ال 2007 ميالدي بيش از 

سال 2009 بوده است.

به دليل کاه��ش قيمت خانه ها و 
بازارهاي سهام در چند سال اخير، 
مجموع ارزش ث��روت خانواده ها، 

بين س��الهاي 2007 ت��ا 2008 به 
مي��زان 15 درصد کاهش داش��ته 

است.

نيتي��ش پاتيل، اقتص��اد دان در 
بانک هاليفکس، معتقد است اقدامات 
دولت کمک چشمگيري به تغيير در 
مي��زان ارزش ثروت خانواده هاي 

بريتانيايي کرده است.

ب��ه گفت��ه آق��اي پاتي��ل، عالوه 
برش��کوفايي اقتص��ادي، تدابي��ر 
سياسي دولت از جمله خصوصي 
سازي صنايع دولتي و آزادسازي 
بازارهاي مالي ب��ه افزايش ارزش 
ثروتخانوادهه��اي بريتانياي��ي در 

پنجاه سال اخير کمک کرده است.

ب��ا وج��ود بهب��ود در وضعيت 
اقتصادي در س��ال گذش��ته هنوز 
هم ارزش ثروت خانواده ها هشت 
درصد کمتر از ميزاني است که در 
سال 2007 ميالدي وجود داشت. 

بنابر آمار بانک هاليفکس بريتانيا، ثروت خانواد ه هاي بريتانيايي در 5۰ سال گذشته پنج برابر شد ه است.



اعالم وضعيت فوق العاده در يک 
نيروگاه اتمي ديگر ژاپن : 

درحال��ي که مق��ام ه��اي ژاپني از 
احتم��ال انفج��ار در دومي��ن راکتور 
نيروگاه اتمي فوکو ش��يما در شمال 

توکيو شديدا نگرانند.
آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي از 

وضعيت اضطراري در نيروگاه اگاناوا 
خبر مي دهد. ب��ه گفته اين آژانس در 
نيروگاه اناگاوا ک��ه درنزديکي منطقه 
اي که بيشترين آسيب را از سونامي 
ديده اس��ت واقع شده س��طح راديو 

اکتيو افزايش يافته است.
درهمين ح��ال بگفته دولت ژاپن در 

نيروگاه فوکوشيما براي خنک کردن 
راکتوري که دچارحرارت شديد شده 
است به آن آب دريا پمپ کرده اند اما 

هنوز از حرارت آن کم نشده است

احتمال انفجار در راکتور دوم
مقام هاي ژاپني هش��دار داده اند که 

نخست وزير ژاپن: 

با بدترين بحران از زمان جنگ جهاني دوم مواجه هستيم

آقاي کان نسبت به وضعيت نيروگاه هسته اي فوکوشيما ابراز نگراني کرده است
نائوتو کان، نخست وزير ژاپن مي گويد کشورش با بدترين بحران از زمان جنگ جهاني دوم مواجه است.

در حال حاضر ژاپن با تبعات زلزله و سونامي ويرانگر و بحران در نيروگاه هاي هسته اي رو به رو است.
هشدار نخست وزير ژاپن درباره احتمال قطعي هاي گسترده برق در کشور
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احتم��ال يک انفجار ديگ��ر در دومين 
راکتور نيروگاه اتمي فوکوش��يما در 

شمال توکيو وجود دارد.
 

در مقطع��ي، ميزان تشعش��عات در 
نزديک��ي نيروگاه از اندازه هاي ايمني 

باالتر رفت
اين نيروگاه در زلزله دچار آس��يب 
جدي شد و متخصصان ژاپني تالش 
مي کنند تا مانع از ذوب شدن سوخت 

هسته اي شوند.
انفجار ب��زرگ روز ش��نبه در اين 
راکتور، خس��اراتي را ب��ه بار آورده 

است.

مقام ه��اي ژاپن��ي م��ي گويند در 
مقطعي، ميزان تشعشعات در نزديکي 
ني��روگاه از حد و ان��دازه هاي ايمني 

باالتر رفت.
به گفته مسووالن اين نيروگاه اتمي، 
فشار داخل راکتور شماره 3 به خاطر 
از کار افتادن سيس��تم خن��ک کننده 
اضطراري به ط��ور خطرناکي رو به 

افزايش است.
راکتور شماره يک اين نيروگاه روز 
شنبه به خاطر مشکل مشابهي منفجر 

شد.
در اي��ن ح��ال، آژانس بي��ن المللي 
انرژي اتمي از تخليه حدود 170 هزار 

نفر از ساکنان ش��عاع 20 کيلومتري 
نيروگاه فوکوشيما خبر داده است.

زلزله س��همگين روز جمعه که 8.9 
درجه در مقياس ريشتر قدرت داشت 
وس��ونامي ناش��ي از آن، خرابي و 
تلفاتي س��نگيني را برجاي گذاش��ته 

است.
رقم رسمي تلفات 763 نفر است.

اين در حالي اس��ت ک��ه به گزارش 
تلويزيون ان اچ ک��ي ژاپن، 9500 نفر 
از ساکنان يک ش��هر 17 هزار نفري 

همچنان مفقود هستند.
عمليات امداد و نجات براي کمک به 
قربانيان در اس��تان هاي آسيب ديده 

در شمال ش��رقي همچنان در جريان 
اس��ت و دولت تعداد نظاميان ارسال 
ش��ده به اين مناط��ق را به 100 هزار 

نفر افزايش داده است.
به گفته نخست وزير ژاپن، نيروهاي 
امداد توانس��ته اند س��ه هزار نفر را 

نجات دهند.

نجات يک مرد شصت ساله
به گفته وزارت دفاع ژاپن مردي 60 
س��اله که از س��قف خانه اش آويزان 
بود نجات يافته اس��ت .سونامي روز 
جمع��ه خان��ه او را 15 کيلومتر داخل 
آب کشيده بود و همسرش را نيز آب 

برده اس��ت.اين مرد دو روز با تکان 
دادن پارچه قرمزي مي خواسته توجه 
هلي کوپتر و کشتي هاي نجات را جلب 
کند.س��رانجام يک کشتي نظامي اورا 
مي بيند و نجاتش مي دهد.گزارش ها 
حاکي است که وضع عمومي اوخوب 

است.
 

دولت ژاپن از نجات سه هزار نفر 
خبر داده است

برق شش ميليون خانوار ژاپني، ده 
درصد خانه هاي اين کشور، قطع است 
و دولت خواهان خودداري از مصرف 
بيشتر از اندازه انرژي الکتريکي شده 
است.يک سوم از برق ژاپن از انرژي 

هسته اي توليد مي شود.

مقابله با تشعشع: 
دول��ت ژاپ��ن س��عي دارد نگراني 
عمومي از احتمال ذوب شدن سوخت 
هس��ته اي در نيروگاه آسيب ديده و 
نشت مواد راديواکتيو به محيط زيست 

را کاهش دهد.
گ��زارش ه��اي اوليه بيانگ��ر عدم 
آس��يب ديدگي جدي راکتور ش��ماره 
يک نيروگاه فوکوشيما پس از انفجار 
س��اختمان آن در روز شنبه بود ولي 
گزارش هاي جديدتر از افزايش ميزان 

تشعشع در محيط خبر مي دهد.
در اين ح��ال، به گزارش ش��رکت 
تپکو، سيس��تم  توکيو،  ب��رق  نيروي 
خنک کننده اضطراري راکتور شماره 
3 نيروگاه نيز آس��يب ديده و فشار و 
ح��رارت در داخ��ل آن رو به افزايش 

است.
يوکيو ادانو، س��خنگوي دولت ژاپن 
گفته اس��ت مهندس��ان در حال خارج 
کردن هوا براي کاهش فشار در داخل 

راکتور و خنک شدن آن هستند.
به گفته آقاي ادانو، هواي خارج شده 
به ميزان کمي حاوي ذرات راديواکتيو 
است ولي اين ميزان کم براي سالمتي 

مضر نيست.
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روز شنبه عمليات مشابهي بر روي 
رآکتور شماره يک انجام شدو پس از 
از کارکنان  مدتي منفجر شد.چهارتن 
ني��روگاه اتم��ي فوکوش��يما در اين 
حادثه مجروح ش��دند.تيپکو همچنين 
از مسموميت راديواکتيوي پانزده نفر 
از بيماران بستري در يک بيمارستان 

نزديک به نيروگاه خبر داده است.

گسترش عمليات امداد
واژه »ذوب ش��دن س��وخت هسته 
اي« يادآور دو فاجعه اتمي در س��ال 
هاي اخير اس��ت: تري مايل آيلند در 
آمريکا در سال 1979 و چرنوبيل در 

اوکراين در 1986. 
در هر دو فاجع��ه، حرارت زياد در 
راکتور باعث ذوب شدن هسته فلزي 
آن شد. اکنون سوال اين است که آيا 
در فوکوشيما نيز چنين اتفاقي افتاده 
است يا نه. به نظر مي رسد اين راکتور 
قبل از »ذوب« بسته شده بوده که اين 
موضوع، به ميزان قابل توجهي خطر 
ورود مواد هسته اي به محيط زيست 

را کم مي کند.
ام��ا ياف��ت ش��دن ايزوت��وپ هاي 
س��زيوم در بيرون س��اختمان هاي 
نيروگاه مي تواند نش��انگر آن باش��د 
که هس��ته فلزي راکت��ور در معرض 
هوا قرار گرفته اس��ت. با آنکه ژاپن از 
س��ال ها قبل داراي يک برنامه موفق 
انرژي هس��ته اي بوده، مقام هاي اين 
کش��ور در مورد حوادث هس��ته اي 
قبل��ي صداقت چنداني نداش��ته اند و 
بعيد است اطمينان هايي که اين بار به 

مردم مي دهند، همه را متقاعد کند.

ريچارد بلک، خبرنگار بي بي سي 
در امور محيط زيست

هم اکنون، بيش از يکصدهزار سرباز 
ارتش ژاپن در عمليات امدادرساني به 
مردم نواحي زلزله زده و آسيب ديده 

از سونامي شرکت دارند.
دول��ت ژاپن صدها هواپيما و ده ها 

کش��تي نيز روانه مناط��ق زلزله زده 
کرده است.

زلزله روز جمعه، شديدترين زلزله 
اي است که تا کنون در ژاپن ثبت شده 
و گفته مي ش��ود که بيش از يک هزار 
نفر در اثر وقوع سونامي ناشي از آن 
در سواحل ش��رقي ژاپن کشته شده 

اند.
سازمان ملل متحد و نيز کشورهاي 
مختلف از جمله آمريکا، سنگاپور، کره 
جنوبي، نيوزلند و س��وئيس به ژاپن 

تيم هاي امدادگر اعزام کرده اند.
نيروهاي آمريکايي مستقر در ژاپن 
ب��ه ويژه نقش مهم��ي در اين عمليات 

ايفا کرده اند.
تصاوي��ر هوايي از مناطق آس��يب 
ديده بيانگر جابجايي و تخريب صدها 
کش��تي،خودرو و س��اختمان در اثر 

سونامي است.
در بن��در ريکوزنتاکادا ک��ه تقريبا 
به طور کامل نابود ش��ده، 400 جسد 

کشف شده است.
به گزارش رس��انه ه��اي ژاپن، در 
بن��در ميناميس��انريکو، مقامات هنوز 
از حدود 10 هزار نفر از اهالي خبري 
ندارند.ح��دود 7500 نفر از س��اکنان 
اين شهر به 25 پناهگاه تعيين شده از 

سوي دولت منتقل شده اند.
خبرنگار بي بي س��ي وضع ش��هر 

س��ينداي را فاجعه ب��ار توصيف مي 
کند.پلي��س مي گويد دس��ت کم 200 
جسد را از يکي از نقاط اين شهر جمع 

آوري کرده است.
مقام ه��اي ژاپن��ي م��ي گويند که 
بي��ش از 215 هزار نف��ر از مردم را 
به اردوگاه ه��ا و پناهگاه هاي موقتي 

منتقل کرده اند.
کان��ون زلزله روز جمع��ه در 400 
کيلومت��ري ش��مال ش��رقي توکيو و 
در عمق 24 کيلومتري گزارش ش��ده 

است.
س��ونامي ناش��ي از اي��ن زلزله، با 
سرعت 800 کيلومتر در ساعت )معادل 
س��رعت يک هواپيماي مس��افربري( 
ع��رض اقيان��وس آرام را طي کرد و 
ب��ه جزاي��ر هاوايي و س��احل غربي 
آمريکا رس��يد.در اثر وقوع اين زمين 
لرزه و س��ونامي ناش��ي از آن، بيش 
از يک ميليون نفر به آب آش��اميدني 
برق چهارميليون  ندارند،  دسترس��ي 
خان��ه در پايتخت ژاپن قطع ش��ده و 
توقف فعاليت قطار زيرزميني در اين 
شهر سرگرداني مسافران را به همراه 

داشته است.



تد ابير دولت بريتانيا براي کاهش کسري شديد بودجه
تاکيد جورج اوزبورن بر حمايت 
دولت ازطبقه محروم جامعه امنيت 

شغلي
اعالم جزئيات تد ابير دولت 

بريتانيا براي کاهش فاحش کسري 
بودجه

جوج اوزبورن، وزير دارايي بريتانيا 
مي گويد با اجراي اين برنامه، دولت در 
سال جاري بيش از شش ميليارد پوند 

از کسري بودجه خود خواهد کاست.
وزي��ر دارايي بريتانيا ک��ه جزئيات 
اين ط��رح را اعالم مي کرد گفت محور 
برنامه او کاه��ش هزينه هاي غيرالزم 

دولت خواهد بود.
وي گفت داليل اقتصادي قوي براي 
اين که اين کاهش ه��ا در حال حاضر 

صورت گيرد، وجود دارد.
ج��ورج اوزبورن خاطر نش��ان کرد 
که مطابق اين برنام��ه، پولي که دولت 
براي بازپرداخت بدهي هايش مصرف 

مي کند بيش��تر از پولي خواهد بود که 
صرف آموزش و پرورش مي شود.

وزير دارايي بريتانيا گفت در حالي که 
دولت براي حمايت از آسيب پذيرترين 
قش��ر اجتم��اع تالش مي کن��د، تقويت 
اقتصاد کشور و تضمين امنيت شغلي 

را ناديده نخواهد گرفت.
طبق برنامه جورج اوزيورن، استخدام 
هاي جديد دولتي در حال حاضر متوقف 
خواهد شد و از طريق کاهش برنامه هاي 
تبليغاتي و آگهي هاي دولتي ومشاوره 
هاي دولتي و نيز کاهش بودجه ادارات 

دولت، معادل ي��ک ميليارد پوندصرفه 
جويي خواهد شد.

رابرت پرستون سردبير بي بي سي 
در امور بازرگاني مي گويد کاهش سه 
درصدي کمک مالي دولت به دانش��گاه 
ها بدون ترديد موجب اعتراض روساي 
دانش��گاه هاي بريتانيا خواهد ش��د که 
هم اکنون نيز از نداش��تن بودجه کافي 

شکايت دارند.
ولي آقاي اوزبورن مي گويد افزايش 
بدهي هاي دولت به ميزان سه ميليارد 
پوند در هر هفته را نمي توان ادامه داد 
و بده��ي هاي کالن دولت ثبات مالي را 

تهديد مي کند.
وي خاطر نشان کرد در صورتي که 
به معضل کس��ري قابل توجه بودجه 
کشور پرداخته نشود، بهبود اقتصادي 

به مخاطره خواهد افتاد.

اخراج بيش از ۱۰۰۰ کارمند راديو تلويزيون دولتي انگليس
خبرگزاري ف��ارس: راديو تلويزيون 
دولت��ي انگلي��س در راس��تاي كاهش 
هزينه ها در نظر دارد بيش از هزار نفر 

از كاركنان خود را اخراج كند..
بنابر گزارش فارس به نقل از روزنامه 
انگليس��ي »گاردين »، سرويس جهاني 
بي بي س��ي دور ديگري از تعديل هاي 
بي سابقه را اعالم كرد كه شامل اخراج 
650 نفر از كاركنان آن يعني بيش از 25 

درصد نيروي كار آن است.. 
اين اقدام بي بي س��ي شامل تعطيل 

شدن پنج س��رويس  خارجي- آلباني، 
مقدون��ي و پرتغالي براي قاره آفريقا و 
صربي و همچنين س��رويس انگليسي 
منطق��ه اي كارائي��ب- و كاهش ه��اي 
گسترده پخش هاي راديوي موج كوتاه 

است. 
بر اس��اس اين گزارش، س��رويس 
جهاني بي بي سي با كاهش 16 درصدي 

بودجه روبرو خواهد شد 
كه ازهم اکنون تا س��ال 2014 اجرا 
خواهد شد كه بخشي از روند بازبيني 

جامع هزينه هاي دولت انگليس است. 
اخيرا نيز بي بي س��ي اع��الم كرده 
است  25 درصد بودجه آنالين خود را 
كاهش خواهد داد و در نتيجه 360 نفر 
از كاركنان آن ش��غل خود را از دست 

خواهندداد.
به اين ترتيب بي بي سي در آينده اي 
نزديك بيش از ه��زار نفر از نيروهاي 

خود را اخراج خواهد كرد.

اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار جهان
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اولين د اروي ويژه لوپوس ساخته شد
د اروي تزريقي جديد اولين د ارويي 

است که به طور ويژه براي درمان 
لوپوس ساخته شد ه است

مقامات داروي��ي آمريکا براي اولين 
بار در بيش از پنجاه س��ال گذشته يک 
دارو را براي درم��ان بيماري لوپوس 

تائيد کرده اند.
بيماري لوپوس از جمله بيماري هاي 
»خود ايمني« )auto-immune(، است 
که سيستم دفاعي بدن به اندام داخلي و 

بافت هاي پيوندي بدن حمله مي کند.
ح��دود پنج ميليون نفر در سراس��ر 
جه��ان گرفت��ار اين بيم��اري دردناک 

هستند.
داروي تزريقي جديد، با نام »بنليستا« 
)Benlysta(، اولين دارويي است که به 
طور ويژه براي درمان لوپوس ساخته 

شده است.
هزينه درمان يک ساله براي هر بيمار 
حدود سي و پنج هزار دالر خواهد بود.

کارشناس��ان بهداش��تي مي گويند 
ورود اين دارو به دنياي داروها ممکن 
است باعث شود ساخت داروهاي ديگر 
و موثرتر ب��راي درمان اي��ن بيماري 
دردناک که جسم بيمار را به تحليل مي 

برد، ابداع شود.
بنليستا شدت بيماري و درد لوپوس 
را در دوره هايي که عود مي کند، کاهش 

مي دهد.
شناخت از لوپوس کم و اين بيماري 

بالقوه مهلک است.
ش��رکت    ،Human Genome

دارويي س��ازنده اين دارو، پانزده سال 
ساخت بنليس��تا را در دست داشته و 
بازاريابي آن را همراه با شرکت دارويي 
GlaxoSmithKline انجام خواهد داد.

اين ش��رکت ها برآوردک��رده اند که 
دست کم دويست هزار بيمار لوپوس در 
آمريکا ساکنند که مي توانند از مصرف 
اين دارو بهره مند شوند.اما کارشناسان 
دارويي تاکيد مي کنند که بنليستا جادو 
نم��ي کند و در ميان بيم��اران داوطلب 
در تحقيق��ات آزمايش��گاهي در اياالت 
متحده فقط س��ي و پنج درصد بهبود 
يافتند. آزمايش اين دارو در مورد مهلک 
ترين نمونه هاي لوپوس کارساز نبوده 

است.
عالوه بر اين، بنليس��تا بر داوطلبان 
اين  که ش��يوع  آفريقايي-آمريکاي��ي، 
بيماري در ميان آنها به طور نامتناسبي 

باالست، تائير مثبتي نداشت.
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خانم »جين ماريوت« کارد ار جديد سفارت انگليس در تهران
»جين ماريوت« که با پايان پذيرفتن 
کاردار  فيلي��پ«  »پاتريک  ماموري��ت 
پيش��ين س��فارت کار خود را در 14 
مارچ براب��ر 23 اس��فند 1389 آغاز 
کرد، از پدربزرگاني معدنچي و پدري 
حس��ابدار خ��ود آموخته در ش��مال 

انگلستان ديده به جهان گشود.
خان��م ماريوت ک��ه در آغ��از مي 
خواس��ت هوانورد يا باستان شناس 
ش��ود، با فروپاش��ي ديوار برلين و 
تغيير رويدادهاي جهان، بر آن ش��د 
حرف��ه اي را انتخاب کند ک��ه بتواند 
در س��اختن جهاني بهتر براي زندگي 

موثر باشد.  
جين با عالقه اي که به تاريخ داشت 
پيش از تصدي مش��اغل دولتي رشته 
تاريخ را در س��طح عالي در دانشگاه 
»دورهام« گذراند، سپس فوق ليسانس 

خود را در رش��ته تاريخ از دانشگاه 
»کمبريج« دريافت کرد. او پس از کار 
در کابينه و وزارت کش��ور، در مقام 
رياس��ت بخش منع گس��ترش سالح 
هاي هسته اي به وزارت امور خارجه 
پيوس��ت و ده سال گذش��ته در امور 
مربوط به عراق و افغانس��تان به کار 

اشتغال داشت.
جين همواره به کار در ايران عالقه 
داش��ت، او که عالقمند به تاريخ است، 
به سبب شهرت ايران به داشتن تمدني 
بزرگ، مجذوب اين کش��ور ش��ده و 
مس��افرت در ايران، به خصوص اگر 
به شناخت بيشتر اين کشور کمک کند، 
از تفريحات محبوبش مي باشد. جين 
بعد از اتمام کار روزانه، وقت خود را 
به ديدار با دوس��تان، مطالعه، تئاتر و 
پياده روي مي گذراند و در دامنه هاي 
اطراف تهران آموزش اسکي مي بيند. 
او س��فر کردن را دوس��ت دارد و به 
جنوب شرقي آسيا، آفريقاي شمالي، 
اي��االت متحده آمريکا و کانادا و حتي 

جزيره ايستر سفر کرده است. 



وزير اقتصاد: يارانه نقد ي کاهش نمي يابد
وزير اقتصاد مي گوي��د مبلغ يارانه 
براي سال آينده هر رقمي که باشد قطعا 

کمتر از امسال نخواهد بود
ش��مس الدين حسيني، وزير اقتصاد 
کاهش يارانه هاي نقدي در س��ال آينده 
را رد کردو گفت : اگر اين رقم بيش��تر 

نشود، کمتر نخواهد شد.
برنام��ه حذف يارانه ه��ا از دو ماه و 
نيم پيش ش��روع ش��ده و دولت قيمت 
16 قلم کاال از جمله مواد س��وختي را 
چندين برابر کرده است و براي مقابله 
با افزايش قيمت ها و تورم، مبالغي را به 

عنوان يارانه نقدي به مردم مي پردازد.
دول��ت تاکنون دو بار و هر بار براي 
دو ماه، يارانه نق��دي در اختيار حدود 
60 ميليون و پانصد هزار نفر قرار داده 
است و سهم هر نفر ماهانه 44 هزار و 

500 تومان بوده است.
بعد از ارائه اليحه بودجه سال آينده به 
مجلس، گزارشهايي منتشر شد مبني بر 
اينکه با افزايش تعداد متقاضيان دريافت 
يارانه و کاهش بودجه آن، ميزان يارانه 
نقدي ماهان��ه به 27 هزارتومان کاهش 

پيدا خواهد کرد.
اما وزير اقتصاد مي گويد: »امس��ال 
مبل��غ 44 هزار و پانص��د تومان يارانه 
انرژي و نان به خانوار ها پرداخت شده 
است و براي س��ال آينده هر رقمي که 
تعيين ش��ود، قطعا کمت��ر از اين مبلغ 
نخواهد بود.«اين سخنان در حالي مطرح 
شده است که دکتر محمود احمدي نژاد، 
رئيس جمهور قبال اعالم کرده بود يارانه 

نقدي افزايش خواهد يافت.
رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي بودجه 
برنام��ه حذف يارانه ها در س��ال آينده 
را 56 ه��زار ميليارد تومان اعالم کرده 

است.
بنابر قان��ون حذف يارانه ها، نيمي از 
اي��ن مبلغ بين مردم ب��ه صورت نقدي 
توزيع خواهد شد و نيم ديگر بخشي به 
صنايع و بخشي در پروژه هاي عمراني 

هزينه مي شود.
به اين ترتيب دولت 28 هزار ميليارد 
تومان پول را در سال آينده بين مردم 

به صورت نقدي توزيع خواهد کرد.
محاسبات نشان مي دهد که اگر تعداد 
متقاضيان يارانه نقدي بيش��تر نشود، 
يارانه نقدي ماهانه تا حد 38 هزار تومان 

کاهش پيدا خواهد کرد.
اين در حالي است که برخي گزارش ها 
نش��ان مي دهد ک��ه تع��داد متقاضيان 
درياف��ت يارانه نقدي ممکن اس��ت ده 
ميليون نفر بيش��تر ش��ود ک��ه در اين 
صورت رق��م يارانه نقدي به حدود 32 

هزار تومان کاهش پيدا خواهد کرد.

البته اين احتمال وجود دارد که دولت 
از سهم بيست درصدي خود مبالغي را 
به صورت يارانه نقدي به مردم بپردازد 
که در آن صورت دولت مي تواند حتي 
در صورت اضافه ش��دن بيشتر از ده 
ميليون نفر به جم��ع دريافت کنندگان 
ياران��ه   همان يارانه نق��دي را به مردم 

بپردازد.
با حذف يارانه ها قيمت مواد سوختي 
نظير بنزين، گازوئيل، برق و گاز افزايش 
پيدا کرده است و بعد از دو ماه و اندي 
فيش هاي برق و گاز دست مردم رسيده 

است.
يک شهروند تهراني که در يک مجتمع 
ده واحدي زندگي مي کند، به بي بي سي 
گفته است هزينه گاز مصرفي آن ها که 
پيش از اين در دو ماه در زمستان سال 
گذش��ته حدود دويس��ت و پنجاه هزار 
تومان بوده طبق فيش جديد يک ميليون 

و 280 هزار تومان شده است.
اين شهروند تهراني مي گويد که فيش 
برق مصرفي آن ها نيز بيش��تر از پنج 
برابر ش��ده و از حدود هزار و پانصد 
تومان به بيشتر از سيزده هزارتومان 

رسيده است.
با آنکه قيمت مواد سوختي در اولين 
مرحله از حذف يارانه ها افزايش شديدي 
پيدا کرده است برخي گزارش ها حاکي 
اس��ت که دولت س��عي دارد تا دوباره 
قيمت ها را افزايش دهد اما وزير اقتصاد 
مي گوي��د که »دولت براي س��ال آينده 

هنوز تصميمي نگرفته است.
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اد امه رشد صادرات ژاپن براي دومين ماه متوالي
رشد صادرات ژاپن، در دسامبر سال 
گذشته ميالدي براي دومين ماه متوالي 

، ادامه يافت.

ژاپن در ماه دسامبرگذش��ته نسبت 
به مدت مش��ابه  سال مالي پيش از آن، 

از رشدي معادل 13 درصد  بهره برد. 
بنا ب��ر اعالم روزنامه ه��اي اقتصادي 
چاپ توکي��و، افزايش ص��ادرات ژاپن 
بيشتر در بخش ماشين آالت و صنايع 

خودروسازي چشمگير بوده است. 
ژاپن ، پس از آمريکا و چين سومين 

ق��درت اقتصادي جهان  به ش��مار مي 
رود. مقام ه��اي مالي و اقتصادي ژاپن 
اين افزايش ميزان صادرات را در حکم 
برون رفت اقتصاد کشور از رکود تلقي 

مي کنند.



فصلنامه ايران و انگليس شماره 38اخبار  24

قيمت نفت در بازارهاي جهاني کاهش يافت
 بنا به گزارش بي بي سي نگراني از ادامه 
ناآرامي ها در ليبي و مختل شدن احتمالي 
جري��ان انتقال نفت، دالي��ل اصلي افزايش 

قيمت نفت بوده است
قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني به دليل 
احتم��ال افزايش توليد نف��ت اوپک، کاهش 

يافته است.
در صورتي که اوپک توليد نفت خود را 
افزاي��ش دهد، اين ب��راي اولين بار طي دو 
سال گذشته خواهد بود که اين کارتل نفتي، 

چنين تصميمي مي گيرد.
نفت خام س��بک آمريکا با کاهش 1.61 
دالري به بش��که اي 103.84 رسيد و نفت 
خام برنت درياي ش��مال نيز با 85 س��نت 

کاهش به قيمت 114.19 دالر فروخته شد.
قيمت نفت خ��ام آمريکا به دليل ناآرامي 
هاي ليبي افزايش پيدا کرده است اما به نظر 
مي رس��د که اظهارات وزير نفت کويت در 

مورد احتمال افزايش توليد نفت از س��وي 
سازمان کشورهاي توليد کننده نفت، نگراني 

بازار را تخفيف داده است.
وزير نفت کويت گفته بود که کشورهاي 
عضو اوپک در حال مشورت براي افزايش 
احتمالي توليد خود هس��تند. او تاکيد کرد 
که هنوز هيچ تصميمي در اين باره گرفته 

نشده است.
در عين حال، به نظر مي رسد که در ميان 
کش��ورهاي توليدکننده نفت در س��ازمان 

اوپک براي افزايش توليد، اتفاق نظر وجود 
ندارد.

محمد عل��ي خطيبي، نماين��ده ايران در 
اوپک گفته است که کمبودي در بازار نفت 

وجود ندارد.
او افزاي��ش توليد نفت برخي کش��ورها 
براي جبران کاهش توليد نفت از سوي ليبي 

را غير ضروري خوانده است.
طي چند هفته گذش��ته، نگراني از ادامه 
ناآرامي ها در ليبي و گسترش آن به ساير 
کش��ورها و مختل ش��دن احتمالي جريان 
عرضه نفت، داليل اصلي افزايش قيمت نفت 

بوده است.
کارشناس��ان گفته اند وضعيت اقتصاد 
جهاني امس��ال نس��بت به س��ال 2008 در 
وضعيتي ش��کننده قرار دارد و در صورتي 
که قيمت نفت به 140 دالر برسد، کشورهاي 

وارد کننده توان خريد آن را نخواهند داشت.

کشف فسيل هاي اولين حيوانات زمين
گروهي از دانش��مندان مي گويند فسيل 
هاي ريزي که در جنوب اس��تراليا کشف 
ش��ده اس��ت مي تواند بقاياي قديمي ترين 
حيوانات س��اده روي زمين باشد که 650 

ميليون سال پيش مي زيستند.
اين فس��يل اس��فنج هاي کشف شده در 
استراليا، حداقل 70 ميليون سال قديمي تر 
از کهن ترين رکوردهاي فسيلي کشف شده 

است.
اين تي��م تحقيقاتي کاوش هاي��ي را در 
مناطق نيمه خشک رشته کوههاي فليندرز 

در جنوب استراليا انجام داده است.
اين گروه با جس��تجو در اين منطقه به 
دنبال ش��واهدي درب��اره وضعيت حيات 
جهان در 650 ميليون سال پيش بودند. اين 
زمان کمي قبل از »عصر يخبندان« اس��ت، 
يعني زماني که تمام زمين پوش��يده از يخ 

بود.
هميش��ه تصور بر اين بود ک��ه در اين 
دوران فق��ط جلب��ک ها و باکت��ري ها مي 
زيس��تند، نه حيوانات ساده اي حتي با اين 

شکل اوليه.

در ابتدا دانشمندان فکر مي کردند که به 
لکه هاي فسيل شده اي از گل و الي دست 
يافته اند، اما اشکال و الگوها تکرار شده آنها 
را بيشتر به اين تصور که اينها آثار حيات 
است نزديک مي کرد. اين تيم مطالعاتي را 
بر روي حيواناتي که قبل از عصر يخبندان 

در زمين وجود داشتند، انجام داد.
دکتر آدام مالوف از دانشگاه پرينستون 
در آمريکا که هداي��ت اين تيم تحقيقاتي را 
بر عهده دارد معتقد است که يافته هاي به 
دست آمده بر ظهور اوليه جانوران در قبل 

از »عصر يخبندان » تاکيد مي کند.
اگر نتايج تحقيقات به دس��ت آمده همان 
چيزي باش��د که دکتر مالوف بر آن تاکيد 

م��ي کند، در اين ص��ورت اين يافته ها مي 
تواند دستاورد مهمي باشد.

دکتر مالوف معتقد اس��ت نبايد تصور 
کني��م که حي��ات جانوري پي��ش از عصر 
يخبندان شکل گرفته، در عصر يخبندان از 
بين رفته و دوب��اره پس از عصر يخبندان 

شکل گرفته است.
يافته هاي به دست آمده مي تواند قطعه 
اي مهم براي تکميل دانش ناقصي باشد که 
حيات اوليه را، که به ش��کل موجودات تک 
س��لولي بوده، به حيات پيچيده انساني و 

جانوري فعلي مرتبط مي کند.
اما چگونه مي ت��وان چنين دوره زماني 
سرگيجه آوري را با ارقام و اعداد توصيف 

کرد؟
دايناسورها حدود 65 ميليون سال پيش 
ناپديد ش��دند. و اين اس��فنج هاي کوچک 

احتماال ده بار قديمي تر از آنها بوده اند.
در مقايسه، تاريخ زيست انسان امروزي 
بر ک��ره زمين فقط به يکصد و پنجاه هزار 

سال پيش بر مي گردد.
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برگزاري جلسات هيات مديره
جلس��ات هيات مديره اتاق در اولين 
هفته ه��ر ماه با حض��ور کليه اعضاء 
تش��کيل و پس از مذاکره و تبادل تظر 
درباره مسائل اقتصادي کشور به ويژه 
مسائل اقتصادي فيمابين ايران و انگليس 
ضمن استماع گزارش عملکرد دبيرخانه 

اتاق برخي مس��ائل و مشکالت فراراه 
فعاليت هاي اعضاء و چگونگي کمک به 
آنان مطرح و اخذ تصميم گرديد. ضمنًا 
پيش��نهادات واصله از کميسيون ها از 
جمله اعالم حمايت ات��اق از نامزدهاي 
عضو ات��اق براي عضوي��ت در هيات 

نمايندگان اتاق تهران و همچنين اعزام 
هيات پيشنهادي کميسيون آموزش و 
فناوري هاي نوين به انگليس مورد تاييد 

قرار گرفت. 

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

تصميم عجوالنه عربستان به افزايش توليد نفت
بي بي سي: مسعود ميرکاظمي وزير 
نف��ت درگفتگو با رس��انه هاي خبري 
رابراي  تصميم عربس��تان س��عودي 
افزايش توليد و صادرات نفت »عجوالنه 
و شتابزده« خواند و گفت: »کشورهاي 
عض��و اوپک باي��د از اتخاذ تصميمات 

فردي پرهيز کنند.«
آقاي ميرکاظم��ي گفت »عرضه نفت 
مازاد عربستان به بازار منجر به افزايش 
حج��م ذخاير و در نتيجه س��ودجويي 
برخي افراد و سفته بازي در بازارهاي 

جهاني مي شود.«
در پ��ي ب��روز بح��ران در منطق��ه 
خاورميانه و ناآرامي هاي ليبي، گزارش 
ها حاکي از آن اس��ت که عربستان به 
عنوان بزرگترين توليد کننده نفت عضو 
اوپک اس��ت، ص��ادرات نف��ت خود را 

افزايش داده است.
ليبي از جمله کش��ورهاي نفت خيز 
عضو اوپک اس��ت که درگي��ر بحران 
سياسي است و همين مسئله به افزايش 
قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني منجر 

شده است.
از زم��ان وق��وع ناآرام��ي ه��ا در 
کش��ورهاي عربي، قيمت نف��ت رو به 
افزايش گذاش��ته و با گس��ترده شدن 
بحران و درگير شدن ليبي و چند کشور 
ديگر منطقه، قيمت نفت به باالترين حد 
خود در دو س��ال و نيم گذشته رسيده 

است.
قيمت متوس��ط نفت اوپ��ک که در تا 
ح��دود دو ماه پيش يعني اوايل س��ال 
مي��الدي جاري کمتر از 90 دالر در هر 
بش��که بود اکنون به بيش از 111 دالر 

در هر بشکه رسيده است.
بناب��ر گ��زارش اوپک، مي��زان نفت 
صادراتي ليبي يک ميليون و 170 هزار 
بشکه در روز است و نگراني از کاهش 
و متوقف شدن صادرات نفت آن کشور 
و ادامه ناآرامي ها در ساير کشورهاي 
منطقه، قيمت نفت را افزايش داده است.

افزايش شديد قيمت نفت در روزهاي 
اخير ب��ه اين نگراني دامن زده که ادامه 
اين روند ممکن اس��ت س��رعت رشد 
اقتصاد جهان��ي را که تازه از وضعيت 

رکود خارج شده را دوباره کند.
گوين��د وضعيت  كارشناس��ان مي 
اقتصاد جهاني امس��ال نسبت به سال 
2008 در وضعيتي ش��كننده قرار دارد 
و در صورت��ي كه قيم��ت نفت به 140 

دالر برسد، کشورهاي وارد کننده توان 
خريد آن را نخواهند داشت.

در پ��ي باال رفتن س��ريع قيمت نفت، 
برخي گمانه زني ها حاکي از آن بود که 
اوپک براي بررسي افزايش سريع بهاي 
نفت، نشس��ت اضطراري تشکيل دهد 
اما واکن��ش هاي اعضاي اوپک احتمال 
برگزاري چنين جلسه اي را کاهش داده 

است.
محمد عل��ي خطيبي نماينده ايران در 
هيات عامل اوپک به خبرگزاري دولتي 
اي��ن کش��ور، ايرنا در ب��اره برگزاري 
نشست فوق العاده گفت: »اعضاي اوپک 
براي هر گونه اقدامي نياز به شرايط با 
ثبات در بازار و آمارهاي دقيق تقاضا و 

ذخيره سازي دارند.«
به گفته آقاي خطيبي، به رغم ناآرامي 
هاي سياس��ي در ليب��ي و معلق ماندن 
برخي پروژه هاي توليد نفت ش��رکت 
هاي بين المللي در اين کشور، نفت کافي 

در بازار جهاني موجود است.
گرچ��ه باال بودن به��اي نفت، درآمد 
بيشتري براي صادرکنندگان به همراه 
مي آورد، اما کارشناس��ان انرژي مي 
گويند که اوپک ب��ه اين موضوع توجه 
دارد که افزايش قيمت نفت ممکن است 
خ��روج اقتصاد جهان��ي از رکود را با 

مشکل مواجه کند. 
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انتشار فصلنامه
سيزدهمين شماره نشريه رسمي اتاق 
بازرگاني انگليس و ايران با گزارش هاي 
متعدد و پيامهايي از آقايان لرد لمونت 

و دانش��ور رئيس و ناي��ب رئيس اتاق  
بازرگاني انگليس و اي��ران و همچنين 
گ��زارش مصور گردهمايي زمس��تانه 

اتاق در مجلس عوام و... نشر و توزيع 
گرديد.

مرکز مطالعات ايراني، دانشگاه لندن 
)SOAS(، آقاي يوس��ف دانشور )نايب 
رئيس اتاق بازرگاني انگليس و ايران و 
عضو هيات مديره بنياد ميراث فرهنگي 
اي��ران( را به عنوان عضو هيات مديره 
مرک��ز انتخاب کرده اس��ت. اين مرکز 
داراي پن��ج عضو هيات مديره اس��ت 
که چهار نفر آنها از اس��تادان دانشگاه 
هس��تند و يک نفر از خارج  دانش��گاه، 
آقاي دانشور به عنوان عضو خارج از 

دانشگاه انتخاب شده است.
مرکز مطالعات ايراني س��رويس ها 

و برنامه هاي گوناگوني ش��امل علوم 
اقتصاد، سياسي و رشته هاي آموزشي 
ديگر فراهم کرده است. با انتخاب آقاي 
دانش��ور به عنوان عضو هيات مديره، 
هم��کاري نزديکي بين ات��اق بازرگاني 
انگليس و ايران و بنياد ميراث فرهنگي 
ايران با اين مرکز بوجود آمده اس��ت. 
با توجه به اينک��ه آقاي لرد فيليپ يکي 
از رئس��اي اتاق انگليس و ايران رئيس 
دانشگاه Essex هم مي باشد، از اين رو 
فعاليت هاي آموزش��ي اتاق نيز تقويت 

خواهد شد.

عضويت نايب رئيس اتاق بازرگاني انگليس و ايران در مرکز مطالعات 
ايران- د انشگاه لندن

اخبار اتاق  انگليس و ايران

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

 کميسيون آموزش و فناوري هاي 
نوين

در س��ه ماهه زمستان 89 کميسيون 
همه ماهه جلس��ات خود را با حضور 
اعضاء تش��کيل و مطال��ب مربوط به 
کميس��يون را م��ورد بررس��ي و اخذ 
تصميم ق��رار داد. در آخرين جلس��ه 
کميسيون که با حضور بيشترين تعداد 
اعضاء تش��کيل گرديد عالوه بر انجام 
امور روزمره، کميس��يون مقرر داشت 
با تاييد هيات مديره در بهار س��ال در 
پيش هيات محدودي ب��راي بازديد از 
نمايش��گاه Legal IT 2011 و ديدار و 
مذاکره با همتايان بازرگان عضو اتاق 
انگليس و ايران درلندن به آن کش��ور 

اعزام شود. 

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

اين کميسيون در دوره مورد گزارش 
جمعًا دو کميس��يون با حضور اعضاء 
برگ��زار کرد و مس��ائل و مش��کالت 
مربوط به ترخيص کاال هاي س��اخت 
انگلي��س از گمرکات اي��ران و همچنين 
ثبت و سفارش کاال از انگليس را مورد 
بح��ث و تب��ادل نظر ق��رار داد. ضمنًا 
بنابه پيش��نهاد درمورد صدور گواهي 
صادرات از انگليس ب��ا اتاق انگليس و 
سازمان مربوطه نيز رايزني هاي الزم 

بعمل آمد.

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

در دوره م��ورد گزارش کميس��يون 

همه ماهه با شرکت اکثريت اعضاء در 
محل اتاق تش��کيل گرديد و مس��ائل و 
مشکالت جذب سرمايه خارجي از يک 
سو، سياست هاي پولي، مالي و ساير 
برنامه هاي اقتصادي کش��ور از جمله 
برنامه هدفمندس��ازي يازانه ها و ... را 
م��ورد بحث و تبادل نظر و ارائه برخي 

پيشنهادها قرار داد.

کميسيون عضويت
در دوره مورد گزارش کميسيون با 
حضور اعضاء کميسيون، آقايان مهندس 
علي کالهدوز اصفهاني، دکتر علي شرقي 
و دکتر اميني رئيس کميسيون تشکيل 
گرديد و از بين 8 پيشنهاد عضويت در 
ات��اق با 7 درخواس��ت عضويت جديد 

موافقت گرديد. 
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ش�رکت ايراني�ان پورچيس�تا: راه و ترابري، آب، 
س��اختمان. مدي��ر عام��ل: حمي��د آذرک. آدرس: 
تهران- ش��هرک غرب- خيابان هرمزان- خيابان 
پيروزان جنوبي- کوچه هشتم- پالک 11-کدپستي 
1466633561. تلفن: 6- 88575974- 21 )0( 98+ 

. نمابر: 88090195- 21 )0( 98+ .
. info@iranianporochista.com :ايميل 

 
شرکت بافتسان: توليدي. مدير عامل: علي مهاجر. 
آدرس: ته��ران- خياب��ان ش��ريعتي- پايين تر از 
حس��ينيه ارشاد- خيابان دشتس��تان دوم- پالک 
10- کدپس��تي 1947914414. تلفن: 22871000- 
21 )0( 98+ . نماب��ر: 22871100- 21 )0( 98+ . 

. info@baftsan.com :ايميل

ش�رکت تد ارکات پزش�کي م�اوراء بحار )س�هامي 
خ�اص(: بازرگاني. مدير عامل: محس��ن دهقاني. 
آدرس: تهران- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي- 
خياب��ان 64- پالک 9- کدپس��تي 1436994813. 
تلفن: 8507- 21 )0( 98+ . نمابر: 88065154- 21 

. info@mavarabahar.com :0( 98+ . ايميل(

ش�رکت تعاوني مرمريت کزن نقش جه�ان: معدن، 
صادرات س��نگ. مدير عامل: عبدالحميد سلطاني. 
آدرس: اصفهان- شاهين شهر- بلوار امام- پاساژ 
معين��ي- طبق��ه دوم - واحد 1- صندوق پس��تي 
83145451. تلفن: 6- 25274145- 312 )0( 98+ . 

نمابر: 5242932- 312 )0( 98+ .

 info@soltaniquarrycomplex.com :ايميل 

ش�رکت البراتواره�اي د اروه�اي گياه�ي طبيعت 
زند ه: دارويي، آرايش��ي و بهداش��تي. مدير عامل: 
مهريار ش��ريف بختي��اري. آدرس: تهران- بلوار 
ميرداماد- خيابان نفت شمالي- کوچه دوم- پالک 
14- کدپستي 191873181. تلفن: 22912060- 21 
)0( 98+ . نمابر: 22278471- 21 )0( 98+ . ايميل: 

. info@tezlabs.com

ش�رکت نيکوبن پرش�ين: آرايش��ي و بهداشتي. مدير 
عامل: مجيد ميس��ري س��ردهائي. آدرس: تهران- 
ميدان توحيد- ابتداي خيابان س��تارخان- خيابان 
کدپس��تي   -2 واح��د   -32 پ��الک  دوم-  کوث��ر 
 )0(  21  -66574980  -2 تلف��ن:   .1457793765
98+ . نماب��ر: 66574983- 21 )0( 98+ . ايمي��ل: 

. moyassari@nikooir.com

طبرائ�ي - محس�ن: ناش��ر. آدرس: مشهد- ابوذر 
34- شماره 48. تلفن: 8447525-8816020- 511 
)0( 98+ ، فک��س: 8447525-511 )0( 98. ايمي��ل: 

   . mtabaraei@yahoo.com

فهرست اعضاي جد يد  اتاق

اعضاي حقوقي
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منبع: بانک مرکزي




