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در حالي که کشور دچار برخي تحريم هاي اقتصادي 
ناخواسته گرديده، بي آنکه در پي ريشه يابي تحريم ها 
باشيم، ياد آور مي شويم که برخي اشخاص، تحريم ها 
را شکننده و مخرب، برخي بي اثر و برخي نيز موهبتي 

عامل پيشرفت مي پندارند.

که  است  اين  واقعيت  نادرست  يا  درست  حال  هر  در 
کشور در شرايط تحريم هاي اقتصادي گوناگون به سر 
مي برد و به نظر مي رسد تا برون رفت از آن تنها راه 
معمول،  از  بيش  کوش  و  کار  افزايش  آن  با  روياروئي 
بهبود راندمان و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي همراه با 
کاهش هزينه مصرف است. تا آنکه تحريم ها به گونه اي 

سنجيده پايان يابند.

هاي  تحريم  با  کشور  شد  اشاره  که  دوران  اين  در 
اينکه  به  توجه  با  کند،  مي  نرم  پنجه  و  دست  گوناگون 
يا  و  يافته  تغيير  بازارها  بيشتر  در  کار  و  قوانين کسب 
در حال تغيير است، بايد دانست که فرصت مناسبي پيش 
آمده است براي آگاهي از کم و کيف تغييرات انجام يافته، 
يا در پيش، تا دريابيم که اين قوانين و مقررات کسب و 
آتي، مناسب حال و روز  برنامه هاي  تدوين  براي  کار، 
اقتصاد ملي ما مي باشند يا نه؟ ضمن اينکه در اين فرصت 
ناميمون بايستي ارتباط خود را با تجار و صاحبان کار و 

سرمايه بريتانيائي نيز، حفظ و گسترش دهيم.

دكتر امير هوشنگ اميني

روياروئي با تحريم



براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کشور طي فروردين ماه سال 

هاي 90-1389، کم و کيف بازرگاني 
خارجي کشور بنابه گزارش مقدماتي 
مورد اش��اره به شرحي مي باشد که 

در جداول درپي منعکس شده است.

آمار بازرگاني خارجي کشور
در

90-1389فروردين ماه سال هاي ۱389-9۰

ایر گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار سـالبراساس مـاه فـروردین طـی کشور خارجی بازرگانی درباره ان

در1389-90هاي که باشد می شرحی به اشاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم ،

است شده منعکس درپی .جداول

90-1389  

فعالیت

سال ماه 1390فروردین سال  ماه 1389فروردین  1390
1389  

وزن

)هزارتن(

ارزش
وزن

)هزارتن(

ارزش

وزن

ارزش

میلیون

یورو

میلیون

دالر

میلیون

یورو

میلیون

دالر
دالریورو

 8.5027.2232.49 5.3442.0432.8824.9261.6062.175صادرات

18.92 14.54-2.3712.6873.7782.9342.3463.17719.19واردات

*90 -1389  

ارز نرخ
ماه فروردین

1390سال  

ماه فروردین

1389سال  

تغییرات درصد

سال ماه سال1390فروردین ماه فروردین به نسبت

1389

14.83913.48010.08یورو

9.9824.19 10.400دالر

سال*  ماه فروردین در یورو سال1.43معادل1390هر ماه فروردین در و باشد1.35معادل1389دالر می ریال. (دالر به ارز نرخ برابري )برپایه
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کاال تن هر یمت

داراي

) الف
yدستگاه"

وا ارزشی

ارزش سهم

اخ خود به

عم واردات

838ارزش
"چین") 2

درص11.61

درص1.94

معا(یورو
ارزش و تن

قی متوسط

ب - صادرات:
عم��ده اق��ام صادرات��ي در دوره 
مورد گزارش، شامل »ساير گازهاي 
نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل 
مايع شده« به ارزش 189 ميليون دالر 
و 8.86 درصد سهم ارزشي، »پروپان 

مايع شده« با ارزش 169 ميليون دالر 
و 7.92 درصد سهم ارزشي و »بوتان 
ماي��ع ش��ده« ب��ا ارزش 131 ميليون 
دالر و 6.12 درصد س��هم ارزش��ي 
مي باش��د. ترکيب کاالهاي صادراتي 

به تفکيک ميعانات گازي، محصوالت 
پتروش��يمي و س��اير کاالها ش��امل 
کاالهاي صنعتي، کشاورزي، معدني، 
فرش و صنايع دس��تي به ش��رح زير 

مي باشد. 
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متوسط قيمت هر تن کاالي وارداتي 
1.128 ي��ورو )مع��ادل 1.587 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل داراي افزاي��ش 41 درصدي در 

يور )مع��ادل افزايش 46.54 درصدي 
در ارزش دالري( مي باشد.

 (:

شامل گزارش، مورد دوره در صادراتی اقالم مـایع"عمده شـکل گـازي هیـدروکربورهاي و نفتـی گازهاي سایر

ارزش"شده و189به دالر ارزشی،8.86میلیون سهم ش"درصد مایع ارزش"دهپروپان و169بـا دالر میلیـون

و7.92 ارزشی سهم شده"درصد مایع ارزش"بوتان و131با دالر باشـد6.12میلیون می ارزشی سهم . درصد
صـنعتی، کاالهـاي شامل کاالها سایر و پتروشیمی محصوالت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب

به دستی صنایع و فرش معدنی، باشدکشاورزي، می زیر . شرح  

) (
90-1389  

کاالي نوع

صادراتی

1389سال 1388سال  تغییرات  درصد

وزن

هزار(

)تن

کلارزش از وزنسهم

هزار(

)تن

کلشارز از سهم

وزن

ارزش

میلیون

یورو

میلیون

دالر
ارزشوزن

میلیون

یورو

میلیون

دالر
دالریوروارزشوزن

گازي  173.44 158.80 103.55 12.48 7.88 271 201 14.7625.75388 742 520 789میعانات

محصوالت

پتروشیمی
1.772 869 1.213 33.1642.091.546 704 958 31.38 44.04 14.62 23.44 26.62 

کاالها -2.01-6.70-6.99 43.49 60.74 946 701 52.0832.162.992 927 654 2.783سایر

کل  32.49 27.22 8.50 100 100 2.175 1.606 4.926 100 100 2.882 2.043 5.344جمع

بيشترين سهم واردات کشور از نظر 
ارزشي، طي فروردين ماه سال 1390، 
مرب��وط به »دس��تگاه X-Ray موبايل 
براي بازرسي کاال« بوده است که بالغ 
ب��ر 188 ميليون دالر و 4.96 درصد از 
کل سهم ارزش��ي واردات را دارا بوده 
اس��ت. »ش��مش از آهن و ف��والد غير 
ممزوج« ب��ا ارزش 161 ميليون دالر و 
4.26 درصد سهم ارزشي و »دانه ذرت 
دامي« با ارزش 92 ميليون دالر و 2.43 
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( »ام��ارات متحده عرب��ي« با 979  
ه��زار ت��ن و ارزش 838 ميليون يورو 
)معادل 1.179 ميلي��ون دالر( يا 41.28 
درصد س��هم وزن��ي و 31.22 درصد 

سهم ارزشي،
 2( »چي��ن« با 213 هزار تن و ارزش 
312 ميليون يورو )معادل 439 ميليون 
دالر( ي��ا 8.97 درصد س��هم وزني و 

11.61 درصد سهم ارزشي،
 3( »آلم��ان« با 46 هزار تن و ارزش 

210 ميليون يورو )معادل 292 ميليون 
دالر( يا 1.94 درصد سهم وزني و 7.72 

درصد سهم ارزشي، 
4( »جمهوري کره« با 127 هزار تن و 
ارزش 157 ميلي��ون يورو )معادل 220 
ميليون دالر( يا 5.38 درصد سهم وزني 

و 5.83 درصد سهم ارزشي 
و 5( »بلژي��ک« با 3 هزار تن و ارزش 
151 ميليون يورو )معادل 212 ميليون 
دالر( يا 0.13 درصد سهم وزني و 5.62 
درصد س��هم ارزش��ي، انجام پذيرفته 

است. 

الف - وارد ات:
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همانگونه که در جدول هاي مربوط 
ماحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کش��ور با احتس��اب ميعانات گازي، 
با افزاي��ش 8.50 درص��دي در وزن 
و 32.49 درص��دي در ارزش ي��ورو 
)مع��ادل 27.22 درص��دي در ارزش 

دالري( رو به رو بوده است. 
 1390 س��ال  م��اه  فروردي��ن  در 

کشورهاي
 1(»امارات متح��ده عربي« با 600 
هزار ت��ن و ارزش 314 ميليون يورو 

)441 ميلي��ون دالر( يا 13.16 درصد 
سهم وزني و 20.59 سهم ارزشي، 

2( »چين« با 1732 هزار تن و 263 
ميلي��ون ي��ورو )369 ميليون دالر( يا 
38.03 درصد س��هم وزني و 17.24 

درصد سهم ارزشي،
 3(»ع��راق« با 532 هزار تن و 162 
ميلي��ون ي��ورو )230 ميليون دالر( يا 
11.67 درصد س��هم وزني و 10.74 

درصد سهم ارزشي،
 4(«جمه��وري کره« ب��ا 250 هزار 

تن و 150 ميليون يورو )210 ميليون 
دالر( ي��ا 5.49 درصد س��هم وزني و 

9.82 درصد سهم ارزشي و
 5(»هن��د« ب��ا 268 ه��زار تن و 99 
ميلي��ون ي��ورو )138 ميلي��ون دالر( 
ي��ا 5.89 درصد س��هم وزني و 6.45 
درصد سهم ارزش��ي، به ترتيب مقام 
هاي اول تا پنجم صادرات از ايران را 

کسب نمودند.
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متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي 
334 يورو )معادل 470 دالر( بوده که 

نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
در  درص��دي   7.74 افزاي��ش  داراي 
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»موزه بريتانيا« از همكاري فرهنگي با ايران ابراز خرسند ي کرد 

منش��ور كوروش كه ب��ه عنوان 
قديمي ترين س��ند حقوق بش��ري 
جهان ش��ناخته مي ش��ود و بيش 
از 2500 س��ال قدمت دارد، پس از 
هفت ماه نمايش عمومي در تهران، 
در هفته جاري به موزه بريتانيا در 

لندن بازگردانده شد. 
»نيل مك گريگ��ور« مدير موزه 
پاياني  بريتاني��ا ك��ه در مراس��م 
نمايش منشور كوروش در تهران 
ني��ز حضور داش��ت، در بيانيه اي 
گفت: م��ن بس��يار خرس��ندم كه 
موزه بريتانيا توانست در همكاري 
نزدي��ك با موزه مل��ي ايران بطور 
ويژه منش��ور ك��وروش را براي 
بازديد عاقه من��دان به مدت هفت 

ماه در تهران به نمايش بگذارد. 
وي افزود: منش��ور كوروش يك 
س��ند فوق العاده درب��اره تحمل و 
م��دارا و احترام به ديگران اس��ت 
كه در جهان ام��روز هم از اهميت 

زيادي برخوردار مي باشد. 
مك گريگور اظهارداشت: به رغم 
مشكات سياس��ي و تضاد منافع 
ملي آنچه كه موزه بريتانيا و موزه 
ملي ايران با هم��كاري يكديگر در 
تهران به نمايش گذاش��تند اين بود 
كه اش��ياء باس��تاني نظير منشور 
كوروش بخشي از ميراث مشترك 
بش��ري اس��ت كه به همگان تعلق 

دارد. 
يك سخنگوي موزه ملي بريتانيا 
نيز در مصاحبه ب��ا خبرنگار ايرنا 
گفت: نماش قرضي منشور كوروش 
در تهران به گرمي مورد اس��تقبال 
گرفت و بيش از يك ميليون نفر از 

آن بازديد كردند. 
وي افزود: اين منش��ور در ابتدا 
براي مدت س��ه ماه به ايران قرض 
داده شده بود ولي پس از استقبال 
خوب م��ردم و ب��راي اينكه تعداد 
بيش��تري از عاقه من��دان ايراني 

بتوانند آن را از نزديك ببينند، مدت 
نمايش منش��ور كوروش در ايران 

چهار ماه تمديد شد. 
اين س��خنگوي اب��راز اميدواري 
كرد ك��ه موزه بريتاني��ا بتواند در 
آين��ده هم��كاري هاي خ��ود را با 
موزه ملي ايران گس��ترش دهد و 
اشياء تاريخي بيشتري را به ايران 
قرض بدهد و يا از آن كشور براي 
نمايش در م��وزه بريتانيا در لندن 

قرض بگيرد. 
وي اف��زود: هم��كاري در زمينه 
برنامه هاي آموزش��ي و همچنين 
طرح هاي انتش��اراتي مشترك در 
مورد اقام باستاني از ديگر بخش 

هاي مورد توجه دو طرف است. 
اي��ن گون��ه تب��ادالت فرهنگ��ي 
بويژه در ش��رايط پيچيده و بعضا 
خصمانه حاكم بر جهان امروز ما، 

داراي اهميت ويژه اي است.

»موزه بريتانيا« پس از نمايش هفت ماهه »منشور کوروش« در موزه ملي تهران از همكاري فرهنگي با جمهوري اسالمي 
ايران ابراز خرسند ي کرد.
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اجتماع��ي  قرض��ه  اوراق 
 )Social impact bonds(
براي تامين سرمايه برنامه هاي 
حياتي مانند: تکرار جرم ، مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرند. با اين 
نوع سرمايه گذاري در حالي که 
خريداران اوراق قرضه قادر به 
دريافت سود مي شوند، همزمان 
م��ردم هم از س��طح باالتري از 
زندگي برخوردار مي شوند ودر 
ضمن هزينه هاي مالياتي کاهش 

مي يابند.

فرانکلين  بنيامين  که  همانطور 
گفته اس��ت، پيش��گيري بهتر از 
درمان اس��ت. اين گفت��ه نه تنها 
درمورد س��امت جس��مي بلکه 
درمورد برخي مسائل اجتماعي 
ارتکاب جرم، بي خانماني  مانند 
و ب��اداري در نوجوان��ان ني��ز 

صدق م��ي کند. ول��ي دولت ها 
در س��رمايه گذاري در خدمات 
پيشگيري مهارت زيادي ندارند. 
هزينه کردن ماليات براي برنامه 
هايي که نتايجشان بي درنگ قابل 
لمس نيس��تند و تضميني براي 
موفقيت آنها وجود ندارد، براي 
کار دشواري  مداران  سياس��ت 
است، با وجود اينکه اين سرمايه 
گذاري ها ممکن است در نهايت 
باعث صرفه جوي��ي مبالغ قابل 
توجهي ش��وند. مثًا چند س��ال 
بعد ممکن اس��ت آم��ار جرم و 

زندانيان کاهش يابد. 

سيس��تم اقتصادي قادر است 
نگراني خود را درمورد اين نوع 
هزينه هاي پيش��گيري از طريق 
»اوراق قرضه اجتماعي« تسکين 
ده��د. اين نوعي جدي��د از ابزار 

س��رمايه گذاري خصوصي در 
لندن اس��ت ه از کارآفريناني که 
در زمينه هاي اجتماعي مايل به 
س��رمايه گذاري هستند حمايت 

مي کند.

اوراق قرض��ه اجتماعي که از 
طري��ق جذب س��رمايه از بخش 
خصوصي )از جمله موسس��ات 
خيريه( فعاليت م��ي کنند، اخيرًا 
گذاران  س��رمايه  توج��ه  مورد 
آمريکاي��ي و دول��ت آمريکا نيز 
قرار گرفته اس��ت. هدف از اين 
نوع سرمايه گذاريها تامين منابع 
ب��راي پ��روژه هاي بلن��د مدت 
پيشگيري است. اين نوع پروژه ها 
توسط سازمان هاي غيرانتفاعي 
اجرا مي شوند و سعي بر بهبود 
مش��کات عميق اجتماعي که از 
طريق ماليات معمواًل هزينه آنها 

با سرمايه گذاري در کار نيک ثروتمند شويد
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تامين مي شود دارند. جالب اين 
اس��ت که کس��اني که در اوراق 
قرضه اجتماعي سرمايه گذاري 
مي کنن��د در ضمن م��ي توانند 
س��ود هم دريافت کنند. چگونه؟ 
دولت ها هزينه تضمين موفقيت 
ي��ک پ��روژه را پرداخ��ت م��ي 
کنند. اگر پروژه اي که بوس��يله 
اوراق قرض��ه اجتماع��ي هزينه 
آن پرداخت شده است موفق به 
بهبود مشکلي شود همانگونه که 
آورده  بدست  مشخصي  اهداف 
ش��وند، اين باعث کاهش هزينه 
هاي دولت مي ش��ود و بخشي 
از آن مبلغ به س��رمايه گذاران 
ب��ه عن��وان س��ود پرداخت مي 
ش��ود. اما بايد به اين نکته توجه 
داشت که اوراق قرضه اجتماعي 
از ط��رف دول��ت تضمي��ن نمي 
ش��ود، به آن معنا که اگر پروژه 
مورد نظر موفق به کس��ب نتايج 
مربوط نشود، س��رمايه گذاران 
وجوه خود را از دست مي دهند 
و دولت هيچ ن��وع پرداختي در 

مقابل اين به ايشان نمي نمايد.

اولين و تا ام��روز تنها اوراق 
 SIB( Social( قرضه اجتماع��ي
Finance Co. در ماه س��پتامبر 
سال گذش��ته به فروش گذاشته 
شد. 17 س��رمايه گذار، ازجمله 
 Rockefeller( راکفل��ر  بني��اد 
Foundation(، اوراقي به بهاي 
جمع��ًا ح��دودًا 8 ميلي��ون دالر 
براي تامين مناب��ع در رابطه با 
يک پروژه 8 س��اله که بوس��يله 
 ST. Giles موسسه غيرانتفاعي 
ش��ود،  م��ي  مديري��ت   Trust
خريداري ک��رد. هدف از اجراي 
اي��ن پروژه کاهش آم��ار تکرار 
جرم توسط مجرمان خرد است، 
که در انگلستان آمار تکرار جرم 
ايش��ان ح��دود 60 درصد مي 

باشد. هرچند چنين مجرمي براي 
دول��ت هزينه اي بي��ش از 200 
هزار دالر در س��ال در رابطه با 

مخارج حقوقي و جسمي دارد.

 Through پ��روژه اي��ن  نام 
the Gate ي��ا »بي��رون از در« 
مددکاران��ي  از  و  باش��د  م��ي 
اس��تفاده مي کند که اکثرش��ان 
خود قبًا محکوم بوده اند. اينان 
به عن��وان مرب��ي زندانياني که 
اخيرًا آزاد شده اند به ايشان در 
قبيل مسکن،  از  مورد مس��ائلي 
کارياب��ي، آموزش��ي و اعتي��اد 
مش��اوره مي دهن��د. مخاطبين 
اين پروژه 3000 نفر از مرداني 
هس��تند که از زندان »پيتربرو« 
 Camtridgeshine در اس��تان
آزاده ش��ده اند. اگر اين پروژه 
موفق به کاهش آمار تکرار جرم 
در ح��د 7/5 درصد يا بيش��تر 
شود، س��رمايه گذاران موفق به 
بازگشت سرمايه خود همراه با 

سود ساالنه 13% مي شوند.

 )SIB( اوراق قرض��ه اجتماعي
جديدتري��ن ابزار مال��ي در يک 
رشته رو به رش��د در سرمايه 
گذاري به نام »س��رمايه گذاري 
اجتماع��ي« يا »س��رمايه گذاري 
در تاثي��ر« م��ي باش��د. ه��دف 
ايجاد  اين نوع س��رمايه گذاري 
موقيت ب��راي انجام کار نيک در 
باشد.  ثروتمند ش��دن مي  حين 
به گفته آقاي ديويد هاچيس��ون، 
 Social ش��رکت  مديرعام��ل 
Finance، سرمايه گذاري براي 
به��ره مال��ي و اجتماعي لزومي 

ندارد از هم جدا باشند.

در گزارش��ي که اخيرًا توسط 
بانک JPMorgan منتش��ر شده 
اس��ت، گفته ش��ده که: سرمايه 

گذاري اجتماعي به عنوان نوعي 
عملک��رد جديد که مناب��ع مالي 
عمده بخش خصوصي را براي 
بهب��ود اوض��اع اجتماعي جذب 
مي کند، وارد عرصه بازار مالي 

شده است.

در بريتانيا، حدود 300 ميليون 
دالر ت��ا به حال براي س��رمايه 
گذاري اجتماعي مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت��ه اس��ت، و آق��اي 
هاچيس��ون انتظار اي��ن را دارد 
که اين رقم به س��رعت افزايش 
پيدا کند. اي��ن افزايش مي تواند 
انگلستان  برنامه دولت  توس��ط 
براي تاسيس يک بانک اجتماعي 
به ن��ام Big Society Bank که 
موظ��ف امور مديريت س��رماه 
گ��ذاري اجتماعي مي باش��دف 
حماي��ت ش��ود. س��رمايه اوليه 
بانک مذک��ور 495 ميليون دالر 
خواهد بود، که 330 ميليون دالر 
آن از طرف 4 بانک اول تجاري 
کشور تامين خواهد شد و 165 
ميلي��ون دالر آن از مبالغ��ي که 
در حس��ابهاي خفته قرار دارند، 
تامين مي ش��ود. در ضمن اگر 
که  انگلستان  سازمانهاي خيريه 
داراي س��رمايه اي حدود 115 
ميلي��ون دالر مي باش��ند، فقط 
5 درصد آن مبل��غ را در زمينه 
بکار  اجتماعي  س��رمايه گذاري 
گيرن��د، بازار اين نوع س��رمايه 
گذاري ح��دود 5/7 ميليون دالر 
ديگر افزايش پي��دا خواهد کرد. 
مي  تخمين   JPMorgan بان��ک 
زند ک��ه بازرا جهاني س��رمايه 
گ��ذاري اجتماعي در عرض دهه 
آينده قادر به رشد به اندازه 400 
ميليون ت��ا يک تريليون دالر مي 
باش��د که مبالغ سود مربوطه از 
183 تا 667 ميليون دالر تخمين 

زده شده اند.
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 JP بان��ک  مذک��ور  گ��زارش 
Morgan عقي��ده دارد که نياز 
براي س��رمايه گذاري اجتماعي 
حاد مي باشد، از اين رو که حل 
خيل��ي از مس��ائل اجتماعي در 
س��طح جهاني از حدود امکانات 
دولت ه��ا و موسس��ات خارج 
اس��ت. ب��ه اين جهت ک��ه خيلي 
طريق  از  غيرانتفاعي  موسسات 
منابع ب��ي ثبات مالي حکومتي و 
خصوصي مخارج خود را تامين 
براي  مکاناتش��ان  نمايندف  مي 
محدود  فعالي��ت  مالي  توس��عه 
اس��ت. در کش��ور آمريکا، 85 
درصد س��ازمانهاي غيرانتفاعي 
داراي درآم��دي زير 100 هزار 
دالر مي باش��ند. آق��اي »تومي 
ش��رکت  توس��عه  مدير  راکلز« 
Social Finance م��ي گوي��د: 
منابع مالي محدود مي باش��ند و 
به  قادر  غيرانتفاعي  سازمانهاي 
رشد از سطح 5 کارمند به 5000 
کارمن��د نمي باش��ند. در ضمن 
بخش خصوصي معمواًل بيشتر 
از سازمانهاي دولتي حاضر به 

ريسک پذيري هستند.

در حال حاضر، سرمايه گذاران 
ثروتمند و س��ازمانهاي  اف��راد 
خيريه هس��تند. خيلي موسسات 
خيري��ه داراي مناب��ع مالي غني 
هستند و از طريق سود آن منابع 
هزين��ه هاي خ��ود را تامين مي 
کنند. ولي س��رمايه گذاري هاي 
اجتماعي، با توجه به قابليت سود 
دهي خود، اين موسسات را قادر 
به استفاده از بخش��ي از منابع 
مالي مذکور خود براي شراکت 
در پروژه هاياجتماعي مي کنند. 
ش��رکت هاي خصوصي زماني 
که موفقيت SIB ها را مش��اهده 
کنند، مايل به ورود به اين بازار 

خواهند شد. ش��رکت هاي بيمه 
از تاثيرات مثبت سرمايه گذاري 
بهره بخصوصي  اجتماعي  هاي 
خواهند بد از اين نظر که بعنوان 
مثال کاهش جرائ��م هزينه هاي 
آنان را نيز کاه��ش خواهد داد. 
دولت اوباما به اين نوع سرمايه 
گذاري عاقه نش��ان داده است. 
بودجه پيش��نهادي اي��ن رئيس 
مالي  س��ال  ب��راي  جمه��وري 
2011، مبلغ 100 ميليون دالر را 
براي به آزمايش گذاشتند اوراق 
قرضه اي به نام »پرداخت براي 
 Pay for Success موفقي��ت« يا
کنار گذاش��ته اس��ت. ش��رکت 
Social Finance ک��ه دفت��ري 
در ش��هر بوس��تون آمريکا در 
ماه ژانويه س��ال جاري تاسيس 
کرده اس��ت، دول��ت آمريکا را 
در رابط��ه با SIB ه��ا راهنمايي 
کرده است. تاسيس دفتر مذکور 
برطبق پيش��نهاد چند موسس��ه 
 Rocke ب��زرگ، منجمله خيريه 
ب��وده   Feller Foundation
 Social Finance است. شرکت
در ضم��ن مش��غول مذاکره با 
چند ايالت، استان و سازمانهاي 
غير انتفاعي در کش��ور آمريکا 
بريا تامين پروژه هاي مناس��ب 
بريا SIB ها، اکث��رًا در رابطه با 
مجرمين بزرگشال و خردسال و 
افراد بي خانمان مي باشد. خانم 
»تريسي پاداندجيان«، مديرعامل 
بخش آمريکايي ش��رکت مذکور 
هش��دار داده اس��ت که SIB ها 
فقط در رابطه با شرکت هايي که 
فعاليت موفقي��ت آميز آنها ثابت 
شده اس��ت و راهکارهايي ارائه 
م��ي دهند که نتايج آنها بوضوح 
قابل بررس��ي مي باش��د، قابل 
اس��تفاده مي باشد. او مي افزايد 
»ما ش��رکت هاي نوپا راحمايت 

مالي نمي کنيم.«.

ب��ا اين وج��ود تع��داد رو به 
افزايشي از سرمايه گذاري هاي 
اجتماعي درحال استفاده از منابع 
س��نتي مالي از جمله س��رمايه 
گذاري هاي ريس��ک آميز، براي 
پش��تيباني از کارآفرينان نوپاي 
اجتماعي هستند. به عنوان مثال، 
 London Bridges شرکت مالي
Ventures مبل��غ 250 ميلي��ون 
دالر براي سرمايه گذاري در سه 
صندوق مالي که در شرکت هاي 
انتفاعي و غيرانتفاعي که اهداف 
تاثيرگ��ذاري مثب��ت اجتماعي و 
زيس��ت محيطي را دارند، تحت 

مديريت دارد.

در همي��ن زمان، آق��اي »راب 
 St. ش��رکت  مديرعام��ل  اون« 
Giles، اطمينان دارد که سرمايه 
 Through گ��ذاران در پ��روژه
the Gates از س��ود برخوردار 
خواهند ش��د. گزارشي که اخيرًا 
 Pro Bono ش��رکت  توس��ط 
Economics تهيه شده است، که 
در آن نسخه کوچکتر و قبل تري 
از پروژه مذکور بررس��ي شده 
اس��ت، به اين نتيجه رسده است 
که اين پروژه باعث کاهش تکرار 
ج��رم در حد 11 ت��ا 18 درصد 
شده است. در ضمن اين گزارش 
به اطاع مي رساند که هر پوندي 
که دولت در اين برنامه سرمايه 
گذاري کرده است، باعث کاهش 
10 پوند هزينه بوده اس��ت. اين 
به معن��اي مبالغ ميليون ها پوند 
کاهش هزينه در مقابل س��رمايه 
گ��ذاري کوچک��ي در رابط��ه با 

پيشگيري است.

 از تايم لندن، 9 مي 2011 



پايتخت انديشه

انگليس��ي  روش��نفکران  اگ��ر 
همانطور که جورج اورول نوشت 
از کشورش��ان متنفر باشند مي 
توان گفت اين حس دو طرفه است. 
بريتانيا سرزميني است که در آن 
»منورالفکران برج عاج نشين« که 
»زيادي به هوش خود مي نازند« 
استهزاء مي شوند. تفکر انتزاعي، 
مش��کوک و قاره اي به شمار مي 
رود. سياس��ت بريتانيايي را اين 
anti-( فرهنگ ضد روش��نفکري

ک��ه  اس��ت   )intellectualism
متمايز مي کند. موفق ترين حزب 
در تاري��خ بريتانيا يعني توري ها 
به عملگرايي خود افتخار مي کرد؛ 
حزبي ک��ه جان اس��توارت ميل 
 )stupid party( »حزب احم��ق«

مي دانست. 
بي تفاوتي بريتاني��ا به ايده ها 
را مي ت��وان يک نقص تلقي کرد. 
نخبگان بريتانيا، که مطمئنند همه به 

اندازه خودشان نسبت به سيستم 
باورها باثباتند گاهي براي تحليل 
بخش ه��اي تاريک سياس��ت به 
شدت تقا مي کنند. آن ها هميشه 
مثا براي قبول اينکه مذهب تبديل 
religion-( ش��ده به ايدئولوژي

هاي  اساميست   )as-ideology
راديکال را تغذيه مي کند مش��کل 
داش��تند. توضيحات مورد قبول 
آن ها نارضايتي هاي اين جهاني، 
نظير فقر و تبعيض، اس��ت. با اين 
وجود، در کل مردم اين کشور از 
ترجيح عقل سليم به تفکر عميق، 
نتيجه گرفته ان��د. برعکس بخش 
مهمي از اروپا، بريتانيا هرگز در 
دام فاشيسم يا کمونيستم نيافتاد. 
عدم تمايل بريتانيا به زيادي جدي 
گرفتن ايده ها، خردمندانه اس��ت. 
درک بريتاني��ا از اين که انس��ان 
چقدر کم مي توان��د بداند بالغانه 

است. 

اما هيچ سنت و عادت ذهني اي 
تغييرناپذير نيس��ت. در فرايندي 
ک��ه در زمان دول��ت کارگر قبلي 
شروع شد و بعد از دولت ائتافي 
س��رعت گرفت، ضدروشنفکري 
وستمينيستر تضعيف شده است. 
لندن سياسي فرهنگ فکري خاص 
خود را مانند پايتخت هايي نظير 
پاريس و واشنگتن پرورش داده 

است. 
مثا ظهور داونينگ استريت را 
به شکل تاالري براي روشنفکراني 
که از سراس��ر جهان آم��ده اند 
در نظر بگيري��د. تحت زمامداري 
ديويد کامرون- يا دقيق تر بگويم 
استيون هيلتون موثرترين مشاور 
نخس��ت وزي��ر- متفکراني که به 
آنجا دعوت مي ش��وند اغلب در 
مورد سياس��ت حرف نمي-زنند. 
براي نمونه جاشوا فوئر آمريکايي 
جواني که کتاب ستايش شده اي 

با وجود سنت ضد روشنفکري بريتانيايي، وستمينيستر به يک مرکز فکري تبديل شده است
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در مورد کار حافظه نوشته است 
يکي از مهمانان اخير بوده است. 
آقاي هيلتون معتقد است که دولت 
ها مي توانند از حوزه هاي تحقيقي 
نظير نوروساينس و روانشناسي 
اجتماع��ي ک��ه رفتار انس��ان را 
بررسي مي کنند بيشتر فرا بگيرند 
تا از کارشناسان سنتي. اکنون در 
دفتر کابينه يک تيم سياس��تي به 
»بينش رفتاري« اختصاص يافته 

است. 
اگ��ر اين ه��ا انديش��ه و تفکر 
مح��ض به نظر مي رس��د به ياد 
آوريد که بس��ياري از سياس��ت 
هاي دولتي مانند اصاح مدارس، 
انتخاب ماموران عالي رتبه پليس 
و ش��فافيت داده ها نتيجه س��ال 
هاي تفکر مش��تاقانه بوده است. 
در واق��ع دولت ائتاف��ي احتماال 
اولين دولت پس از جنگي اس��ت 
که ب��ه انتخاب خ��ودش راديکال 
اس��ت. راي دهندگان خس��ته از 
جنگ به دنبال دولت رفاهي بودند 
که حزب کارگر در س��ال 1945 
س��اختن آن را آغاز کرد. اقتصاد 
ورشکسته بريتانيا در 1979 يک 
اصاح تاچ��ري را ضروري مي 
ک��رد. برنامه رياضت مالي دولت 
ائتافي به خاطر بحران مالي مورد 
نياز بود. اما برنامه هاي شجاعانه 
اش در تمرک��ز زداي��ي از قدرت 
نتيجه فرهنگ زنده و تازه فکري 

وستمينيستر است. 

کشورداري هوشمندانه تر
اصالت فکري سياست بريتانيايي 
حتي به مسائل فني گرداندن امور 
هم گسترش يافته است. پايتختي 
که کورمال کورمال راه خود را پيدا 
مي کرد حاال به علم کش��ورداري 
عاقه مند شده است. نهادي براي 
دولت که مس��ئوالن دولتي س��ه 
سال پيش بناکردند پايگاهي شده 
براي وزرا و ماموران عالي رتبه 
که براي فهم سياست و سازوکار 
دولت دنبال راهنمايي هستند. در 

دهه گذشته بخش نخست وزيري 
هم در عمل تشکيل شده و گروه 
هايي براي طرح ريزي استراتژي 
ها و اجراي آن ها فعاليت مي کنند. 
حتي نق��ش »مش��اوران خاص« 
تغيير کرده است. تا 25 سال پيش 
آن ها فقط نقش نگهبان را داشتند 
اما االن در فهم و اجراي سياست 

ها نقش مهمي دارند.
قبا هم نسيم هايي از روشنفکري 
بر سياس��ت بريتانياي��ي وزيده 
اس��ت. ايده هايي که تاچريسم را 
به ب��ار آورد، در دهه هفتاد خبره 
هاي خ��وش لباس ارائ��ه مطرح 
ک��رده بودن��د. ام��ا فعاليت هاي 
آن ه��ا جديد و کم��ي عجيب به 
نظر مي آم��د. نکته مهم در مورد 
روشنفکري امروزي عادي بودن 
آن اس��ت. روش��نفکري، امروزه 
در زندگي روزمره وستمينيستر 
ادغام شده است. در سميناري که 
سال گذشته براي محقق آمريکايي 
تقريبا ش��ناخته نشده اي برگزار 
شد نمايندگان پارلمان، مشاوران، 
روزنامه نگاران و کارشناس��ان 
نظرس��نجي ش��رکت کردند و از 
مهمان��ان س��واالت آگاهانه اي -

پرسيدند. سخنران مطمئن نبود که 
در واشنگتن هم با چنين کنجکاوي 
اي روبه رو شود. اين وضعيت در 
يک اتاق فکر کوچک، عادي است. 
ريس��ک هايي هم هس��ت. اگر 
سياس��تمداران در اوض��اع ب��د 
اقتصادي ب��ه چيزي جز بيکاري، 
قيمت ها و دس��تمزدها فکر کنند 
خودمح��ور به نظر مي رس��ند. 
توري ها سال گذشته نتوانستند 
انتخابات عمومي را ببرند. دليل آن 
تا حدي به اين امر بر مي گش��ت 
که کمپينشان به گونه اي مشکوک 
روي تم هيلتوني »جامعه بزرگ« 

تمرکز کرده بود. 
اما در تفکر، مطلوبيت سياسي 
وج��ود دارد چون نداش��تن ايده 
بسيار خطرناک است. با نگاهي به 
گذشته مي بينيم که دولت توري 

جان ميجر ک��ه محبوبيتش را به 
شدت از دس��ت داده بود بيش از 
ديگر دولت ها بي کفايت نبود. بعد 
از افتضاح مکانيس��م نرخ مبادله 
اروپايي در سال 1992، اين دولت 
براي پنج س��ال نظارت اقتصادي 
مداومي ايج��اد کرد. دولت ميجر 
از اي��ده هاي جديد محروم بود و 
در مورد آينده چيزي براي گفتن 
نداشت. نخست وزيري گوردون 
براون نيز زماني که معلوم ش��د 
يک بازيکن سياسي و نه يک متفکر 

است بهبود نيافت. 
چ��پ ه��ا باي��د درس بگيرند. 
ح��زب کارگر زمان��ي برنده مي 
ش��ود که ايده هاي نو ارائه دهد: 
»گرماي  رفاه��ي 1945،  دول��ت 
سفيد تکنولوژي« در دهه 1960، 
 .1997 دموکراس��ي  سوس��يال 
حاال حزب کارگ��ر از نظر فکري 
در رکود است. تاش هايي براي 
ع��وض ک��ردن اين ش��رايط مي 
شود. مثا »کارگران آبي« گروهي 
از متفکران و نمايندگان پارلمان را 
تش��کيل مي دهند که مي خواهند 
حزب، دولت گرايي خود را به نفع 
تعهد کامروني ب��ه جامعه مدني 
کن��ار بگذارد. اما ت��ا به حال هيچ 

اتفاقي نيافتاده است. 
ح��زب کارگر بايد با ائتافي که 
فکر کردن را متوقف نکرده رقابت 
کند. ش��خصيت ه��اي دولتي از 
هر دو حزب ائتافي در تاش��ند 
تا سياس��ت هايي براي نيمه دوم 
پارلمان حاضر طراحي کنند. اين 
توفان ه��اي فکري براي ائتاف2 
نه تنها ش��امل وزرا بلکه ش��مال 
روساي اتاق هاي فکر و روزنامه 
نگاران مي شود. قديمي ترها مي 
گويند وستمينيس��تر هميشه اين 
طور نبوده اس��ت. ح��زب احمق 
متعلق به گذشته است. همينطور 

پايتخت احمق.   

منبع: بي بي سي



مشكل اقتصاد آمريكا چيست؟

بدبين��ي درباره اياالت متحده آمريکا 
در بلندم��دت به ندرت واقعيت مي يابد. 
بارها و بارها زماني که به آمريکايي ها 
احساس نوميدي دست داده  اقتصادشان 
رو به بهبود بوده اس��ت. صرفه جويي 
هاي مال انگيز،جيمي کارتر را در اواخر 
دهه 70 که تورم ش��دت گرفته بود به 
ياد بياوريد.و يا ترس از رقابت با ژاپن 
را  به هنگام »افزايش بيکاري با وجود 
افزايش رشد« )jobless recovery( در 
اوايل دهه نود. درهر دو مورد اقتصاد 
اياالت متحده  بابهبود روبه رو شد. در 
مورد اول پاول ولک��ر بر تورم پيروز 
شد و در مورد دوم هنگامي که ژاپن از 
حرکت بازماند، جهش بهره  وري باعث 
افزايش نرخ هاي رشد در ميانه دهه نود 

شد.
به نظر مي رسد ارزش آن را داشته 
باش��د که نگاه��ي به س��وابق اينگونه 
رويدادهادر آمريکا بياندازيم. آمريکايي 
ها روز به روز از چشم انداز کشورشان 
و اقدامات سياستمدارانشان براي بهبود 
وضعيت اقتصادي خود ناخشنودتر مي 
شوند. در نظرسنجي نيويورک تايمز/

سي بي اس نيوز از هر ده پاسخ  دهنده 
هفت نفربراين باوربودند که آمريکا در 
مسير درس��تي حرکت نمي کند. تقريبا 
60 درصد آمريکايي ها با سياست هاي 

اقتصادي اوباما موافق نبودند و س��ه 
نفر از هر چهار نفربر اين باور بود که 

کنگره موفق نيست.  
اين نارضايتي ه��ا تا حدودي نتيجه 
کند ب��ودن حرک��ت در مس��ير بهبود 
اوضاع اقتصادي مي باش��د. با وجود 
اينکه بيکاري در حال کاهش اس��ت و 
قيمت  س��هام به اوج  قيمت هاي س��ه 
س��اله اخير نزديک ش��ده است، قيمت  
مس��کن همچنان پايين اس��ت و قيمت 
گاز نيز از سا ل 2008 به باالترين رقم 
رسيده است. اما مشکل منحصر به نفت 
يا مس��ائل کوتاه  مدت نيست. بررسي 
دقيق نظرس��نجي ها نشان مي دهد که 
نگراني  آمريکايي ها تا چند سال ديگر 
ادامه خواهد يافت: آمريکايي ها نگران 
آنند که اس��تانداردهاي زندگي ش��ان 
کاهش يابد و ايجاد فرصت هاي شغلي 
جديد کند انجام شود. اين نگراني ها را 
کس��ري بودجه بزرگ دول��ت و تهديد 
چين تش��ديد مي کند. اي��ن واقعيت که 
بيش��ترمردم، چين - و نه آمريکا - را 
اقتصاد پيش��رو جهان به ش��مار مي 

آورند گوياي بسياري چيزها است. 
آيا اين نگراني ها به جا هستند؟ هيچ 
اقتص��ادي از نظر بزرگي و مزيت هاي 
بلند م��دت دروني با آمريکا قابل قياس 
نيست: چين چقدر بايد بدهد تا سيليکون 

ولي را داش��ته باشد؟ارزش آيوي ليگ 
)جمعي از هشت دانشگاه برتر آمريکا.

م( براي آلمان چقدراست؟ البته واضح 
اس��ت که اياالت متح��ده ضعف هاي 
اقتص��ادي بلندمدتي ه��م دارد؛ ضعف 
هايي که برطرف کردنش��ان زمان مي 
برد. نگران��ي واقعي براي آمريکايي ها 
بايد اين باش��د که سياست مدارانشان، 
نه فقط رييس جمهورشان، کار زيادي 
براي برطرف کردن اين مس��ائل انجام 
نمي دهند. سه شکست از همه مهمترند.-

ياوه هاي رقابتي
شکس��ت اول که آقاي اوباما هم در 
آن مقصر اس��ت، بيان نادرست مسئله 
است. اوباما دوس��ت دارد چالش هاي 
آمري��کا را به خصوص در مقابل چين 
با عنوان »رقابت پذيري« صورت بندي 
کند. وي معتقد است که موفقيت آمريکا 
در گرو »خاقيت بيشتر«، »تحصيات 
بيشتر« و »ساخت بيش��تر« نسبت به 
چين اس��ت. اين تقريبا بي معني است. 
موفقيت آمريکا نه به رش��د بهره وري 
کشورهاي ديگر بلکه به عملکرد )تقريبا 
سريع( خودش بستگي دارد. ايده ها از 
اقتصادي به اقتصاد ديگر س��رريز مي 
ش��وند: اين يعني وقتي چين ابتکار به 
خرج مي دهد اياالت متحده منفعت مي 

برد. 
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سياستمداران از توان کنترل مشکات واقعي کشور برخوردار نيستند. شايد بهتر باشد از اروپا ياد بگيرند.



البته مي توان کارهاي متفاوتي براي 
افزايش ابتکار انجام داد. سيستم ماليات 
گيري ش��رکتي مش��کات زيادي دارد 
و س��رمايه گذاري داخلي را به تعويق 
مي اندازد. اوباما درس��ت مي گويد که 
زيربناهاي آمريکا مشکل دارد. اما راه 
حل همانقدر که به اصاح سيستم تامين 
مالي بدوي وابس��ته اس��ت به مخارج 
دولتي بسيار باال که مسئوليتش با اوباما 
اس��ت هم وابسته اس��ت. تاکيد زيادي 
بر »رقابت-پذيري« ياوه گويي اس��ت. 
سياس��ت هاي نادرس��تي مانند يارانه 
دهي به تکنولوژي سبز توجيه مي شود 
و همين سياست ها توجه ونگاه ها را از 

اقدامات ضروري منحرف مي کند. 
اقدامات ض��روري، برون  ازجمل��ه 
س��پاري مخارج عموم��ي آمريکا مي 
باشد. کسري بس��يار باال ي بودجه و 
بدهي عمومي وقتي به ش��يوه اي قابل 
سنجش با ديگر کشورها اندازه  گيري 
شود بيش از 90 درصد توليد ناخالص 
داخلي اس��ت. اين نسبت به سرعت در 
حال افزايش است. به جز ژاپن، آمريکا 
تنها اقتصاد ثروتمندي است که برنامه 
اي ب��راي تحت کنت��رل گرفتن مخارج 
عمومي اش ندارد. خبر خوب اين است که 
سياست مداران باالخره توجهشان جلب 
شده است: کاهش کسري بودجه همان 
چيزي است که اين روزها در واشنگتن 
دائما درباره اش صحبت مي شود. خبر 
بد و دليل دوم ب��راي نگراني در مورد 
اقدامات بعدي سياستمداران اين است 
که هيچ ک��دام از دو حزب براي توافق 
هاي ض��روري اوليه  براي همکاري با 
يکديگر آماده نيستند. جمهوري خواهان 
نم��ي پذ يرند که ماليات ها بايد افزايش 
يابد، دموکرات ها هم قبول نمي کنند که 
مخارجي چون خدمات درماني و حقوق 
بازنشس��تگي بايد کاه��ش يابد. هيچ 
پيشرفت واقعي اي نمي تواند تا بعد از 
انتخابات رياست جمهوري 2012 اتفاق 
بيافتد. در حالي که جمهوري خواهان بر 
کاهش هر چه بيشتر بودجه سال آينده 
پافشاري مي کنند، دشمني ها پيرامون 
مباحث کسري بودجه حتي ممکن است 

به اقتصاد آسيب بزند.

زماني که رش��د به خلق شغل 
منجر نمي شود

در عين حال، خطر بزرگ آن است که 
سياس��ت مداران به ندرت به آن اشاره 
مي کنند: بازار کار. کاهش اخير در نرخ 
بيکاري گمراه کننده و همانقدر که نتيجه 
خلق شغل است نتيجه رشد بسيار ناچيز 
نيروي کار )به خاطر نااميد شدن کساني 
مي باشد که دنبال کار مي گشتند( نيز 
هست.  46 درصد بيکاران آمريکا يعني 
شش ميليون نفر بيش از شش ماه است 
که بيکارند. کندي بهبود را بايد مسئول 
اين امر دانست اما نشانه هايي هم وجود 
دارد مبني براينکه آمريکا ممکن اس��ت 
دچار همان بيماري اي ش��ود که اروپا 

درگيرش است: بيکاري ساختاري.
بي��کاري بين جوان��ان به خصوص 
بسيار باال مي باش��د. بيکاري جوانان 
لطمات جبران ناپذيري در پي دارد. رشد 
بهره  وري قوي ت��ا حدودي به خاطر 
از بين رفتن بسياري از مشاغلي که به 
مهارت ناچيزي نياز دارند اتفاق افتاده 
است. آنچه باعث افزايش نگراني ها مي 
ش��ود اين است که آمريکا قبل از رکود 
هم با مش��کل بيکاري دست به گريبان 
بود. اين مشکل در ميان مردان ناماهر 
بسيار بيشتر بود. اين مساله نه فقط از 
تغييرات تکنولوژي و جهاني سازي که 
همه کشورها را تحت تاثير قرار مي دهد 
ناشي مي شد بلکه همچنين نتيجه زنداني 
شدن تعداد زيادي از مردان جوان سياه 
پوست بود. اين افراد چشم انداز کاري 
تيره اي پيش روي خود دارند. در قياس 
با ديگر کش��ورهاي گروه هفت، نسبت 
کمتري از نيروي کار آمريکا را مردان 
25 تا 54 ساله تشکيل مي دهند. حدود 
25درص��د مردان 25 تا 54 س��اله که 
مدرک کالج ندارند، 35درصد کساني که 
در دوره دبيرستان ترک تحصيل کرده 
اند و تقريبا 70درصد سياه پوستاني که 
در دوره دبيرستان ترک تحصيل کرده 

اند کار نمي کنند.
بيکاري بين مردان ناماهر افرون  بر 
مش��کات شخصي مش��کات مالي و 
اجتماعي زيادي نيز ايجاد مي کند. هزينه 
پرداخت بابت ناتواني حدود 120ميليارد 

دالر )تقريبا يک درصد توليد ناخالص 
داخلي( اس��ت و اين رقم به سرعت در 
حال افزايش است. همچنين بيکاري بين 
مردان به کاهش نرخ ازدواج و تضيف 

پيوندهاي خانوادگي منجر مي شود. 
اين ها همه به اين معني است که تاش 
براي ح��ل بيکاري بايد بي��ش از پيش 
در دس��توروراس برنامه کار سياسي 
آمريکا قرار گيرد. متاسفانه، آن دسته از 
سياست مداراني که به اين مشکل اشاره 
دارند )و اغلب هم چپ هستند( راه حل 
هاي نامناس��بي مانند موانع تجاري يا 
سياست هاي صنعتي براي پس گرفتن 
مش��اغل قبلي يا جلوگيري از نابودي 
مشاغل بعدي را پيشنهاد مي کنند. اين 
سياست ها بي فايده است: دولت سابقه 
بس��يار بدي در انتخاب برنده ها دارد. 
در ع��وض اياالت متح��ده بايد خود را 
به ثب��ات مالي و پولي ميان مدت بدون 
انقباض ش��ديد در کوت��اه مدت متعهد 
کند. اما در عين ح��ال اصاحات بازار 
کار هم بايد در دستور کار قرار گيرد؛ 
اصاحاتي از بهبود آموزش هاي شغلي 
گرفته تا افزايش انگيزه کارآفرينان براي 
اس��تخدام افراد کم مهارت. ممکن است 
عجيب به نظر بيايد اما آمريکا مي تواند 
از اروپا ياد بگيرد: مثا هلند مدل خوبي 
براي اصاح بيمه ناتواني اس��ت. براي 
کاهش بي��کاري مردان ناماهر همچنين 
بايد اصاحات آموزشي هم در دستور 
کار قرار بگيرد تا مهارت ها افزايش يابد. 
همچنين رويکردها نسبت به مواد مخدر 

و زنداني کردن هم بايد تغيير کند. 
فناوري و جهاني سازي، بازار نيروي 
کار را در تمام کشورهاي ثروتمند تحت 
تاثير قرار مي دهند و به ضرر کارگران 
ناماهر وارد عمل مي ش��وند. به همين 
دليل اس��ت که بهبود دورنماي اقتصاد 
آمريکا ضرورتا به معن��ي آينده بهتر 
ب��راي همه آمريکايي ها نيس��ت. آقاي 
اوباما و رقبايش مي توانند اين فرايند را 
شکل دهند اما متاسفانه در مسيردرست 

گام برنمي دارند. 

منبع: اکونوميس��ت لندن-28 آوريل 
2011
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استراتژي بازبيني شد ه مبارزه با افراط گرايي
در بريتانيا اعالم شد

وي اظهار داشت طي يک بازنگري 
در سياس��ت کنوني - موس��وم به 
»پيشگيري« که در س��ال 2007 به 
راه افتاد - ناکامي هاي جدي در آن 

شناسايي شده است.
به گفته او مبالغ��ي از 63 ميليون 
پوند بودجه ساالنه اين برنامه خرج 
سازمان هايي ش��ده که بايد با آنها 

مبارزه مي شد.
خان��م مي در مجل��س عوام گفت 
ک��ه اي��ن اس��تراتژي »در مقابله با 
ايدئولوژي افراطي که نه فقط انسجام 
جامعه م��ا را تضعيف مي کند، بلکه 
همچنين الهام بخش تروريست هاي 
آينده است تا در جستجوي تخريب 
و کش��تار در ش��هرهاي ما باشند، 

ناکام ماند.«

او گف��ت: »در تاش ب��راي دراز 
کردن دست دوستي به سوي کساني 
که در معرض خطر راديکاليزه شدن 
قرار دارند، مناب��ع مالي گاهي حتي 
به همان سازمان هاي افراط گرايي 
رسيد که برنامه »پيشگيري« بايد با 

آنها مقابله مي کرد.«
او گفت: »ما دچار همان اشتباهات 

نخواهيم شد.«
به گفت��ه خان��م مي اس��تراتژي 
بازبيني ش��ده به سوي »شکل هايي 
از تروريس��م که بيشترين خطر را 
متوجه امنيت ملي ما مي کنند، يعني 
در حال حاضر القاعده و افرادي که 
از آن اله��ام مي گيرند« هدف گيري 

خواهد شد.
برنامه »پيش��گيري« ابتدا پس از 

بمبگذاري هاي هفت��م ژوئيه 2005 
در لندن راه اندازي شد تا مانع رشد 

تروريسم داخلي شود.
خانم مي روز دوش��نبه دانشگاه 
ه��اي بريتانيا را مته��م به غفلت در 
مبارزه با افراط گرايي اسامي کرده 
ب��ود، اتهامي که از س��وي يک نهاد 

نمايندگي دانشگاه ها رد شد.
ديوي��د کام��رون نخس��ت وزير 
بريتانيا در م��اه فوريه گفته بود که 
س��ازمان هايي که مي کوش��يدند 
خ��ود را دروازه اي به روي جوامع 
اسامي در بريتانيا نشان دهند پول 
هاي زيادي از دولت دريافت کردند 
درحال��ي که براي مب��ارزه با افراط 

گرايي کار زيادي نکرده اند.

وزير کشور بريتانيا مي گويد : اين برنامه با اشكال هاي جد ي روبرو بود ه است.
 ترزا مي، وزير کشور بريتانيا، استراتژي بازبيني شد ه دولت براي مقابله با تروريسم را اعالم کرد ه و گفته است بايد 

تمرکز بيشتري بر جلوگيري از افراط گرايي در سطح محلي وجود داشته باشد.
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مرکزي   بانک  دستورالعمل  بنابه 
به کليه بانکها کليه کساني که بيش 
از پان��زده ميليون توم��ان پول به 
بانک ببرند بايد فرمهايي را پر کنند 
و در صورت��ي که فرمهاي مربوط 
را پر نکند، بدون اطاع مش��تري، 

بانک پول را بلوکه مي کند.
البته اگر مشتري نتواند فرمها را 
پرکند، به او فرصت داده مي شود 
تا اطاعات م��ورد نياز را فراهم و 
موسسه اعتباري و بانکي آن را پر 

کرده و به تائيد مشتري برساند.

شماره ملي براي اشخاص حقيقي، 
شناسه ملي اشخاص حقوقي و يا 
ش��ماره فراگير اشخاص خارجي، 
توضيح مش��تري در باره منش��اء 
پول نقد پرداخت از جمله مواردي 
است که مشتري بايد حتما در فرم 

مربوط بنويسد.
عاوه بر اي��ن کارکنان بانکها و 
موسس��ات اعتباري بايد اطاعاتي 
را که مش��تري در فرم نوش��ته با 
مدارک شناس��ايي مشتري تطبيق 
داده و بعد دس��تور انتقال يا واريز 

پول را صادر کند.
در صورتي که اطاعات مشتري 
اشکال داشته باشد موسسه بانکي 
و اعتب��اري باي��د آن را ب��ه اطاع 
واحد اطاعات مالي برساند و ارائه 

خدمات به مشتري متوقف شود.
همه بانکها و موسسات اعتباري 
موظف ش��ده اند تا نرم افزارهاي 
خود را ط��وري طراح��ي کنند که 

ع��اوه بر ثبت کلي��ه دريافت ها و 
نقد  امکان پرداخت وجه  پرداختها، 
بي��ش از پانزده ميلي��ون تومان به 

مشتري را غيرممکن کند.
در اين دس��تورالعمل پيش بيني 
ش��ده، درصورتي که مشتري پول 
نق��دي بيش��تر از پان��زده ميليون 
خواس��ت بايد آن را به اطاع واحد 

اطاعات مالي برساند.
واح��د اطاع��ات مال��ي يکي از 
واحده��اي اصل��ي زي��ر مجموعه 
ش��وراي عالي پولشويي در ايران 
اس��ت ک��ه مهمتري��ن وظيفه اش 
درياف��ت گ��زارش و اطاع��ات از 
واحدهاي مالي و کميته هاي مبارزه 
با پولشويي مستقر در بانکهاست.

اين واحد بعد از مطالعه و بررسي 
گزارش��هاي دريافت��ي از بانکها و 
بيمه هاي کش��ور، موارد تخلف را 

به قوه قضائيه گزارش مي کند.
اتهام پولشويي در ايران

برخ��ي نهادهاي مال��ي و بانکي 
ايراني در خارج از اين کش��ور در 
س��الهاي اخير همواره با اين اتهام 
مواجه بوده اند که در پولش��ويي 
نقش دارند؛ اتهامي که دولت ايران 

آن را رد مي کند.
ايران از مدتها پيش س��عي دارد 
براي مقابله با پولشويي بخشي از 
قوانين و مق��ررات خود را اصاح 

کند.
آئي��ن نام��ه اجرايي پولش��ويي 
حدود س��ه س��ال و ني��م پيش به 
تصويب مجلس رسيد و بعد از آن 

دولت مقرراتي را براي اجراي آن 
وضع کرد.

دولت مي گويد که هدف از اجراي 
قانون پولشويي حفظ و مصونيت 
کس��اني اس��ت که به فعاليت سالم 
اقتصادي مشغولند و »نظام بانکي 
کش��ور در فعاليت هاي بين المللي 
خ��ود از خطرات اين پديده ش��وم 
)پولش��ويي( که موجد آثار مخرب 
اقتصاد کش��ور  و زيانباري براي 

است، مصون بماند.«
يکي از انتقاده��اي بين المللي به 
اي��ران اين بوده که اين کش��ور از 
نظر تش��کيات و نظ��ارت ضعف 
هايي زيادي دارد ب��راي همين به 
نهادهاي مالي و پول��ي بين المللي 
توصيه مي شده است تا در زمينه 

معامله با ايران هوشيار باشند.
سال گذشته »گروه کاري اقدامات 
مالي براي مبارزه با پول شويي« که 
مقر آن در پاريس است، به سرمايه 
گذاران و بازرگانان هشدار داد که 
در مبادالت خ��ود با ايران به دقت 
مراقب آثار پولشويي و تامين مالي 

فعاليت هاي تروريستي باشند.
برخي کارشناسان مي گويند که 
دولت ايران سعي کرده با تصويب 
و اجراي قوانين و مقررات مربوط 
ب��ه پولش��ويي، خ��ود را از اتهام 
آس��يب پذير کردن نظام مالي بين 
المللي به دليل ضعف نظارتي مالي 

مبرا کند.

بانكها:
پانزد ه ميليون تومان را از کجا آورد ه ايد

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي مبارزه با پولشويي به تمام بانكها دستور داد مشخصات کساني را که بيش 
از ۱۵ ميليون تومان پول به بانک مي آورند، گزارش د هند.
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ذخاير ارزي بانک مرکزي ايران ۱۰۰ ميليارد د الر اعالم شد

ارزي  ذخيره  موجودي صندوق 
شامل رقمي که آقاي حسيني اعام 
کرده نيست و او هيچ اشاره اي به 
گفته هاي اخير درباره خالي بودن 
اين صن��دوق از منابع مالي نکرده 

است.
يکي از نماين��دگان مجلس ايران 
هفته گذش��ته در جريان بررس��ي 
اليحه بودجه کل کش��ور گفته بود 
که موجودي صندوق ذخيره ارزي 
اين کش��ور که قرار اس��ت مازاد 
درآمدهايي نفت��ي در آن نگهداري 

شود، صفر است.
»واژه ها بسيار به يکديگر شبيه 
هس��تند اما ميان حس��اب ذخيره 
ارزي، ذخاي��ر بان��ک مرک��زي و 
صندوق توسعه ملي تفاوت است«

وزي��ر اقتصاد اي��ران توضيحي 
درب��اره گفته هاي مجلس نداده اما 
ذخاير ارزي اين کشور را که منبعي 
جدا از صندوق ذخيره ارزي است 
اعام و موج��ودي 100 ميلياردي 
آن را »ب��ي نظي��ر در طول تاريخ« 

خوانده است.

آقاي حس��يني گفته ک��ه واژه ها 
بسيار به يکديگر شبيه هستند، اما 
ميان حس��اب ذخيره ارزي، ذخاير 
بان��ک مرکزي و صندوق توس��عه 

ملي تفاوت وجود دارد.
»حس��اب« ذخي��ره ارزي که در 
دول��ت محم��ود احمدي ن��ژاد به 
»صن��دوق« ذخيره ارزي تغيير نام 
داده ش��د، در س��ال 1379 توسط 

دولت محمد خاتمي تشکيل شد.
هدف از تشکيل اين حساب، ايجاد 
ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت خام، تبديل دارايي هاي 
حاصل از ف��روش نفت ب��ه انواع 
ذخاير و توسعه فعاليت هاي توليدي 
و سرمايه گذاري و تامين بخشي از 
اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي 
و کارآفرين��ي بخش غي��ر دولتي 

بود.
مطاب��ق قوانين برنامه س��وم و 
چهارم توسعه، دولت در صورتي 
مجاز به برداش��ت از اين حس��اب 
بود ک��ه درآم��د ارزي حاصل از 
صادرات نفت خام نسبت به ارقام 

پيش بيني شده کاهش پيدا کند.

در دوره رياست جمهوري محمد 
خاتمي برداش��ت از حساب ذخيره 
ارزي مطاب��ق قانون ب��راي تامين 
کسري ناش��ي از عوايد غير نفتي 
بودج��ه عمومي دول��ت هم ممنوع 

بود.
دول��ت احم��دي ن��ژاد صندوق 
ذخي��ره ارزي را ب��ا مق��دار قابل 
توجهي موج��ودي از دولت محمد 
خاتم��ي تحويل گرف��ت و همزمان 
سير سعودي قيمت نفت به نحو بي 

سابقه اي ادامه يافت.
آق��اي احم��دي نژاد ب��ا انحال 
هيات امناي صندوق ذخيره ارزي 
عم��ا آن را در اختيار دولت قرار 
داد که در م��واردي به گفته رئيس 
و نمايندگان دوره هفتم و هش��تم 
از  بدون مصوب��ه مجلس  مجلس، 

اين حساب برداشت کرده است.
کارشناسان اقتصادي مي گويند 
که برداش��ت هاي ب��ي رويه دولت 
آقاي احمدي نژاد از حساب ذخيره 
ارزي، منجر به افزايش شديد نرخ 

تورم شده است.

شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصاد ي دولت ايران مي گويد که ذخاير اين کشور، شامل ذخاير 
بانک مرکزي و موجود ي صندوق توسعه ملي، مجموعا معادل ۱۰۰ ميليارد د الر ارز و فلزات گرانبهاست.



گزارش 17  فصلنامه ايران و انگليس شماره 39

صن��دوق بين المللي پول از افزايش 
نرخ رش��د اقتصاد جهان��ي خبر داده 

است
به گفته صندوق بين المللي پول نرخ 
رش��د اقتصاد جهاني در سال جاري 
نس��بت به پي��ش بيني قبل��ي افزايش 

خواهد داشت.
صندوق بين المللي پول - آي ام اف 
- در جديدترين گزارش خود در مورد 
وضعي��ت اقتصاد جه��ان، پيش بيني 
کرده که نرخ رشد اقتصاد جهاني در 
س��ال 2011 به 4.4 درصد برسد که 
بيش ار نرخ 4.2 درصد اس��ت که در 
گزارش ماه اکتبر اين س��ازمان پيش 

بيني شده بود.
اي��ن گزارش در عين حال از تفاوت 
بين ش��رايط اقتصادي در کشورهاي 
پيشرفته و کشورهاي در حال توسعه 

حکايت دارد.
در حاليکه انتظ��ار مي رود اقتصاد 
اکثر کش��ورهاي پيش��رفته با نرخي 
کمت��ر از ن��رخ پي��ش بيني ش��ده در 
گزارش قبل��ي آي ام اف رش��د کند، 
پيش بيني شده است که سرعت رشد 
اقتصادي در کش��ورهاي رو به رشد 

بيش از رقم قبلي باشد.
اي��ن س��ازمان، از کاهش  گزارش 
ماليات ها در اياالت متحده و افزايش 
س��طح فعاليت ه��اي اقتص��ادي در 
کش��ورهاي رو به رش��د جه��ان به 
عنوان عوام��ل موث��ر در بهبود نرخ 

رشد اقتصاد جهاني نام برده است.
ب��ه گفته صندوق بي��ن المللي پول، 
تصمي��م دول��ت آمري��کا در کاهش 
ماليات ها قطعا ب��ه افزايش تقاضاي 
موثر براي کاالهاي س��اخت داخل و 
وارداتي منجر خواهد ش��د که به نوبه 
خود، روند بهب��ود اقتصاد جهاني را 

تقويت خواهد کرد.
براساس گزارش صندوق، سياست 
مالي جديد دولت باراک اوباما، رئيس 
جمه��وري آمري��کا، که اواخر س��ال 
گذش��ته ميادي به تصويب رس��يد، 
خواهد توانس��ت نرخ رشد بزرگترين 
اقتصاد جهان را نس��بت به پيش بيني 

قبلي افزايش دهد.
به اين ترتيب، صن��دوق بين المللي 
پول نرخ رشد اقتصاد آمريکا در سال 
2011 مي��ادي را ح��دود 3 در صد 
پيش بين��ي کرده که هفت دهم درصد 

از پيش بيني قبلي آن بيشتر است.
در گزارش صندوق بين المللي پول، 
نرخ رشد اقتصادي کشورهاي حوزه 
يورو در سال آينده حدود 1.5 درصد 
پيش بيني ش��ده که با نرخ مورد نظر 
در گ��زارش قبل��ي صن��دوق تفاوتي 

ندارد.

اقتصاد هاي رو به رشد
در م��ورد اقتصاد کش��ورهاي در 
حال توسعه، صندوق بين المللي پول، 
با پيش بيني نرخ رش��د اقتصادي 9.6 
درصد براي چين، سياست اقتصادي 
آن کش��ور در تقويت تقاضاي داخلي 
را براي کمک به رش��د اقتصاد داخلي 

و جهاني مورد تاييد قرار داده است.
 

سياس��ت اقتصادي دولتهاي اوباما 
و هو م��ورد تاييد صندوق بين المللي 

پول بوده است
انتظار م��ي رود اقتص��اد هند نيز 
حدود 8.4 درصد در سال آينده رشد 

کند.
در همانح��ال، اين گزارش هش��دار 
داده اس��ت که کشورهاي رو به رشد 
جهان بايد نسبت به خطر بروز تورم 

در خال س��ال آينده هشيار باشند و 
در ص��ورت لزوم، ب��ه اقدامات الزم 
براي مقابله با چنين وضعيتي دس��ت 

بزنند.
صن��دوق بين المللي پ��ول همچنين 
از نتاي��ج رکود س��ال ه��اي اخير به 
خص��وص ن��رخ ب��االي بي��کاري و 
مشکات در کشورهاي آسيب پذيرتر 
جه��ان به عنوان خطراتي نام برده که 
ممکن است رشد اقتصادي جهان را با 

دشواري هايي مواجه سازد.
ب��ه گفته نويس��ندگان اين گزارش، 
»دو س��ال پس از آغاز رک��ود مالي، 
هنوز نمي توان نس��بت به ثبات مالي 
جهان اطمينان داشت و ساختار مالي 
بين الملل��ي همچنان در معرض خطر 

قرار دارد.«
صندوق بين المللي پول، با اشاره به 
اينکه بانک ها در کشورهاي پيشرفته 
در خال يک يا دو سال آينده همچنان 
به حمايت هايي نياز خواهند داش��ت، 
تاکيد داش��ته و افزوده که الزم است 
جنبه هاي »ش��کننده« بازارهاي مالي 

جهان مورد توجه قرار گيرد.
اي��ن گ��زارش در م��ورد وضعيت 
اقتصادي »کش��ورهاي حاش��يه اي« 
حوزه ي��ورو، مانند يون��ان و ايرلند، 
هشدار داده و از ساير کشورهاي اين 
حوزه خواسته است به اقدامات الزم 
براي بازس��ازي مالي اين کش��ورها 

ادامه دهند.
ب��ه گفته صندوق بي��ن المللي پول، 
بهب��ود نرخ رش��د اقتص��ادي جهان 
احتماال باع��ث تقويت تقاضا در بازار 
جهاني کاال، از جمله نفت مي ش��ود و 
ممکن اس��ت زمينه افزايش بهاي اين 

اقام را فراهم سازد.

صندوق بين المللي پول:
 

نرخ رشد اقتصاد جهاني اندكي افزايش مي يابد



موسس��ه تحقيقات زمين شناس��ي 
اياالت متحده )USGS( در گزارش��ي، 
ذخاي��ر نف��ت منطقه قطب ش��مال را 
حدود نود ميليارد بشکه، يعني سيزده 
درصد از ذخاير شناس��ايي شده نفت 
در جه��ان، تخمين زده و گفته اس��ت 
که اين منطقه داراي ذخاير عظيم گاز 

طبيعي و مايعات گازي نيز هست. 
ميزان گاز طبيعي قابل استخراج اين 
منطقه نيز بيش از يکهزار و شش��صد 
تريلي��ون فوت مکعب و مايعات گازي 
آن ني��ز بيش از چهل ميليارد بش��که 

تخمين زده شده است. 
بر اساس اين گزارش، سي درصد 
ذخاير گاز و بيس��ت درص��د ذخاير 
مايع��ات گازي جهان ني��ز در منطقه 
واقع در شمال دايره قطبي قرار دارد.

موسس��ه تحقيقات زمين شناس��ي 
گفته اس��ت که ذخاير اعام ش��ده از 
نظر فني قابل اس��تخراج است هر چند 
در مورد هزينه چنين عملياتي تخميني 

صورت نگرفته است. 
تا کن��ون در قطب ش��مال عملياتي 
براي اس��تخراج نف��ت و گاز صورت 

نگرفته و به خصوص س��ازمان هاي 
حفاظت از محيط زيس��ت نس��بت به 
احتم��ال اجراي چنين ط��رح هايي به 

شدت حساسيت نشان داده اند. 
اين س��ازمان ه��ا از تاثي��ر منفي 
اکتشاف نفت بر محيط زيست، حيات 
طبيع��ي و زندگي س��اکنان بومي اين 
منطقه نگران هس��تند و به خصوص 
نش��ت احتمالي نفت را براي ش��رايط 
طبيعي در يکي از معدود نقاط نس��بتا 
دست نخورده جهان بسيار خطرناک 

مي دانند. 
زمين  تحقيق��ات  موسس��ه  مدي��ر 
شناس��ي اياالت متحده گفته است که 
قبل از تصميم گيري در مورد هر نوع 
طرحي براي اس��تخراج نفت در قطب 
ش��مال بايد تاثيرات زيس��ت محيطي 
آن به طور کامل مورد بررس��ي قرار 

گيرد. 
خبر وجود ذخاير عظيم نفت و گاز 
در قطب ش��مال در حالي انتشار مي 
يابد که بهاي نف��ت خام در بازارهاي 
جهاني در خال س��ال هاي اخير، به 
خصوص در س��ال جاري، به سرعت 

افزايش يافته است. 
در اي��االت متح��ده، ج��ورج بوش، 
رئيس جمه��ور، فرم��ان اجرايي منع 
حف��اري در آب هاي س��احلي را که 
در اوايل ده��ه 1990 براي حفاظت از 
مناطق س��احلي اين کشور امضا شد 
لغو کرده و دليل اي��ن اقدام را تاش 
براي کاهش وابستگي به نفت وارداتي 

اعام کرده است. 
آقاي ب��وش از کنگ��ره آمريکا نيز 
خواسته اس��ت مصوبه کنگره در اين 
زمينه را لغو و زمينه را براي حفاري 
و اس��تخراج نفت در مناطق س��احلي 

فراهم آورد. 
در عين حال، اياالت متحده از بيست 
و هشت سال پيش قانون منع عمليات 
اکتش��اف و اس��تخراج نفت در منطقه 
حفاظت ش��ده قطبي اين کشور را به 
اجرا گذاش��ته اما اس��تخراج نفت در 
قسمت هاي ديگري از آالسکا بخشي 
از نيازه��اي اين کش��ور را تامين مي 

کند. 

قطب شمال د اراي ذخاير عظيم نفت و گاز است

به گفته يک موسسه تحقيقاتي آمريکايي يکي از بزرگترين ذخاير نفت و گاز طبيعي جهان در منطقه قطب 
شمال واقع است. 
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ديويد کامرون گفت بريتانيا به تعريف دقيق و قوي تري از هويت ملي نياز د ارد تا مانع روي آوردن افراد 
به انواع مختلف افراط گرايي شود

نخست وزير بريتانيا گفته است که سياست  هاي دولت اين کشور در زمينه چندفرهنگي شكست خورد ه 
است و اين سياست بايد با تعريف روشني از هويت ملي جايگزين شود.

ديويد کامرون:
سياست  چندفرهنگي در بريتانيا شكست خورد ه است

ديوي��د کامرون ک��ه در باره افراط 
 گرايي و علل تروريس��م در کنفرانس 
امنيتي مونيخ در آلمان سخن مي گفت، 
افراط گرايان را از اکثريت مس��لمانان 
جدا دانست و گفت که نبايد گروه هايي 
که ارزش هاي ليبرال و آزاد غربي را 
رد مي کنند، تحمل ش��وند يا از منابع 

مالي عمومي برخوردار باشند.

او گفت که بريتانيا به تعريف دقيق 
و قوي ت��ري از هويت مل��ي نياز دارد 
تا مان��ع روي آوردن اف��راد به انواع 

مختلف افراط گرايي شود.

تاکي��د نخس��ت وزي��ر بريتانيا بر 
داشتن گروه هايي  نظر  ضرورت زير 
ک��ه افراط گراي��ي اس��امي را تبليغ 
مس��لمان  گروه هاي  واکنش  مي کنند، 
بريتانيا را به دنبال داش��ت، از جمله 
مسئوالن ش��وراي مسلمانان بريتانيا 
گفته اند که در چنين ديدگاهي، جامعه 
مس��لمانان به عنوان بخش��ي از يک 
مشکل و نه راه حل آن در نظر گرفته 

شده است.

پيش��نهاد  کام��رون همچنين  آقاي 
کرده اس��ت که در آين��ده، گروه هاي 
مس��لماني که از مناب��ع مالي عمومي 
استفاده مي کنند، تحت نظارت بيشتري 

باشند.

گف��ت:  بريتاني��ا  وزي��ر  نخس��ت 
»صادقانه بگويم، در س��ال هاي اخير، 
اين گروه ها به ش��کلي منفعانه تحمل 
شده اند و الزم است که االن اين روند 

تغيير کند.«
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اظهارات نا اميدكنند ه
فيص��ل حنج��ره، مع��اون دبيرکل 
ش��وراي مس��لمانان بريتاني��ا، اي��ن 
اظهارات ديويد کامرون را نااميدکننده 
توصي��ف ک��رده و گفته اس��ت: »ما 

که  بوديم  امي��دوار 
ب��ا روي کار آمدن 
دولت جديد و تشکيل 
جديد،  ائت��اف  يک 
اي��ن  در  تغييرات��ي 
و  گيرد  زمينه شکل 
نيز تعريف ش��رايط 
مبارزه با تروريسم 
تغيي��ر کن��د، اما به 
که  مي رس��د  نظ��ر 
اين رويکردها تغيير 

خاصي نکرده اند.«

کرده  اضاف��ه  او 
نظ��ر  »ب��ه  اس��ت: 
مي رس��د که جامعه 
دوباره  مس��لمانان، 
توج��ه  کان��ون  در 
بيشتري قرار گرفته 

است و به عنوان بخشي از اين مشکل 
در نظر گرفته مي ش��ود. در حالي که 
مي توان��د ب��ه حل و فص��ل آن کمک 

کند.«

محمد ش��فيق، مدير بنياد رمضان، 
از گروه ه��اي جوانان مس��لمان در 
بريتانيا ه��م گفت که آقاي کامرون با 
مطرح کردن نام مس��لمانان در کنار 
افراط گرايان، حساسيت و بدگماني ها 
را بيش��تر کرده اس��ت، در حالي که 
از تروريس��م و  بريتانيا  مس��لمانان 

افراط گرايي منزجر هستند.

او اضاف��ه کرد: »ما ت��اش زيادي 
کرده اي��م ت��ا اي��ن ش��رارت ها را در 

کشورمان از بين ببريم.«

البته آقاي کامرون در سخنرانيش، 

اس��ام، به عن��وان يک مذه��ب را از 
چيزي که او افراط گرايي اس��امي به 
مفهوم يک ايدئولوژي سياسي خواند، 
ج��دا کرد و گفت که دولت بريتانيا در 
حال بازبيني سياس��ت هايش است تا 

از خشونت هاي ناشي از افراط گرايي 
ممانعت کند.

ديوي��د کام��رون با مط��رح کردن 
نام مس��لمانان در کنار افراط گرايان، 
بيش��تر  را  بدگماني ها  حساس��يت و 
کرده اس��ت، در حالي که مس��لمانان 
افراط گرايي  بريتانيا از تروريس��م و 

منزجر هستند

محمد شفيق، مدير بنياد رمضان
آق��اي کامرون گفت که اعضاي يک 
جامعه آزاد به ارزش هاي مش��خصي 
پايبن��د هس��تند و به طور م��دام اين 
ارزش ها را گسترش مي دهند؛ از جمله 
ارزش هايي مث��ل آزادي بيان، آزادي 
مذهب، دموکراس��ي، اهمي��ت قانون، 
حقوق بش��ر و حقوق برابر انسان ها 
فارغ از نژاد، جنس��يت يا گرايش هاي 

جنسي آنها.

آق��اي کام��رون همچني��ن گفت که 
تاکنون و در چارچوب اصول مربوط 
به داش��تن کش��وري »چندفرهنگي«، 
اعضاي فرهنگ هاي مختلف تش��ويق 

ش��ده اند ک��ه تعاماتش��ان را از بقيه 
فرهنگ ها جدا کنند.

او تصريح کرد ک��ه »ما در تعريف 
و ايج��اد چش��م انداز جامع��ه اي که 
فرهنگ ه��اي مختلف، به مش��ارکت و 
حضور در آن تشويق شوند، شکست 
م��واردي،  در  حت��ي  و  خورده اي��م 
عملکرد اين جوامع مجزا، در تضاد با 

ارزش هاي جامعه مان بوده است.«

او ايجاد »حس ملي و هويت محلي« 
را کليد دست يافتن به انسجام واقعي 

در جامعه خواند.

ح��دود يک س��ال پيش ه��م آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان نظر مشابهي 
را مطرح ک��رده بود و گفت��ه بود که 
چندفرهنگي در آن کشور مرده است.



دكتر محمد نهاونديان مجدد اً به رياست اتاق ايران انتخاب شد
اولين نشست هيأت نمايندگان دوره 
جديد اتاق ايران، به منظور انتخاب رئيس 
و اعضاي هيأت رئيس��ه هفتمين دوره 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

در محل اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، 
»محسن خليلي عراقي« به عنوان رئيس 
سني جلسه و آقايان » بهروز صادقي«، 
»محس��ن چم��ن آرا« و »ح��اج رحيم 
صادقيان« از اعضاي هيأت نمايندگان 
اتاق ايران و »سيد حسين نقيبي« مدير 
امور حقوقي اتاق ايران به عنوان منشي 

و ناظران اين جلسه انتخاب شدند.
»ش��جاع الدين  آقاي��ان  ادام��ه  در 
بازرگاني«، »عليرضا بوستاني«، »علينقي 
خاموشي«، »جمشيد عدالتيان شهرياري« 
و »محمد نهاونديان« به عنوان نامزدهاي 

رياست اتاق ايران معرفي شدند.

 بر اس��اس اي��ن گ��زارش، در ادامه 
رأي گيري براي نامزدهاي رياست اتاق 
اي��ران صورت گرف��ت و »دکتر محمد 
نهاونديان« با 276 رأي به عنوان رئيس 
اتاق ايران براي هفتمين دوره انتخابات 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

اتاق انتخاب شد.

رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: 
رويك��رد ات��اق بازرگان��ي هم��كاري 

صميمانه با نظام است.

» دكتر محمد نهاونديان« پس از كسب 
276 راي و رياس��ت مجدد براي دور 
هفتم اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: 
» مي دانم كه من شايستگي اعتماد شما 
را ندارم و دوستان نزديك مي دانند كه 
به هيچ وجه قصد ادامه اين مس��ير را 
نداشتم، اما به شما تعهد مي دهم كه اين 
بار مسؤوليت را در حد توان به شرط 
ادامه همكاري شما تا پايان ادامه دهم.«

وي افزود: » برادرمان آقاي خاموشي 
حقشان به گردن اتاق بازرگاني و بخش 
خصوصي اس��ت و اين ب��ر هيچ كس 
پوشيده نيست و ما بايد قدر سرمايه هاي 

اجتماعي خودم��ان را بدانيم و در نظر 
من آقاي خاموش��ي تا هميش��ه رئيس 
افتخاري اتاق ايران هس��تند و از برادر 
ديگرم��ان آقاي بازرگان��ي جز خوبي، 
خدم��ت و خل��وص ندي��دم و نامزدي 

ايشان از سر خيرخواهي بود.«

رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: 
»راي امروز و اين حضور جدي و متين 
هيأت نمايندگان يك پيام دارد و آن پيام 
انسجام و عزم بخش خصوصي است 
ت��ا اقتصاد ايران را در س��اختار نوين 
هدايت كن��د و از طريق تضارب آرا به 
سخن تازه برسد و اميدوارم كه اقتصاد 
ايران را به لط��ف الهي و تدبير همگان 

دگرگون كنيم.«

وي افزود: » امي��دوارم در اين دوره 
بتوانيم با پيش��رفت و عدالت نرخ رشد 
ب��االي 8 درص��د را تامين كني��م و با 
همكاري صميمان��ه با دولت، مجلس و 
قوه قضائيه وظيفه خود را كه مشاوره 
به اين س��ه قوه است انجام دهيم، چرا 
كه اتاق وظيفه خود مي داند مس��تقل و 
مستدل ارائه طريق كند و رويكرد اتاق 
همكاري صميمانه با اركان نظام است.«

اخبار كوتاه اقتصاد ي
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ايران رياست اوپک را به عهد ه خواهد گرفت
ايران براي اولين بار در 36 سال اخير 
مقام رياست اوپک، سازمان کشورهاي 

صادرکننده نفت را به دست آورد.
در يکصد و پنجاه و هفتمين اجاس 
وزارتي اوپک و با تصميم 12 کش��ور 
عضو اين س��ازمان، رياست دوره اي 
س��ازمان در طول سال 2011 به وزير 
نفت ايران مس��عود ميرکاظمي واگذار 

شد.
کش��ورهاي  س��ازمان  رياس��ت 

صادرکنن��ده نفت، به نوبت و به ترتيب 
حروف الفبا از مي��ان اعضا تعيين مي 
ش��ود و در اين نشس��ت ک��ه در وين، 
پايتخ��ت اتريش برگزار ش��د، يک بار 
ديگر بر رياست وزير نفت ايران از سال 

2011 تاکيد شد.
رياس��ت کنوني اوپک بر عهده وزير 

نفت اکوادور است.
کارشناس��ان مي گوين��د که اهميت 
سمت رياست دوره اي اوپک به اندازه 

سمت دبيرکلي اين سازمان نيست.
ايران در سالهاي گذشته بارها براي 
به دست آوردن عنوان دبيرکلي سازمان 
کش��ورهاي صادر کننده نف��ت اوپک 
اق��دام کرده بود که ه��ر بار با مخالفت 
کش��ورهاي عربي به ويژه عربس��تان 

مواجه شد.
اين در حالي است که اولين دبير کل 
اوپک از س��ال 1961 تا سال 1964 از 

ايران بوده است.
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مجلس شوراي اسالمي بودجه سال ۱39۰ را تصويب کرد
اليحه بودجه سال 1390 کل کشور 
که در اسفند ماه سال گذشته به مجلس 
ارائه و بررسي و تصويب آن به سال 
جدي��د موکول ش��ده بود،س��رانجام 
روز 19 ارديبهش��ت م��اه بعد ازبحث 
و بررس��ي فراوان ازتصويب مجلس 

شوراي اسامي گذشت.
ب��ه گزارش)ايرنا( براس��اس ماده 
واحده، بودجه سال 90 از حيث منابع، 
بالغ بر پنج ميليون و 83 هزار و 938 
ميليارد و 729 ميليون ريال و از حيث 
مص��ارف بالغ بر پن��ج ميليون و 83 
هزار 938 ميليارد و 729 ميليون ريال 

به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از 
لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي و مالي ومصارف بودجه 
عمومي دولت از نظر هزينه ها و تملک 
دارايي هاي س��رمايه اي ومالي بالغ بر 

يک ميليون و 697 هزار و 225 ميليارد 
و 111ميليون ريال شامل :

ال��ف 1 - منابع عموم��ي مبلغ يک 
ميلي��ون و 545هزار و 870 ميليارد و 

91 ميليون ريال
ال��ف 2 - درآمده��اي اختصاصي 
وزارتخانه ها و موسس��ه هاي دولتي 
نيز بالغ بر151 هزار و 355 ميليارد و 

20 ميليون ريال است.
ب - بودج��ه ش��رکت هاي دولت��ي 
؛ بانک ه��ا و موسس��ه هاي انتفاع��ي 
وابسته به دولت نيز از لحاظ درآمدها 

و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر سه 
ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 
365 ميليون ريال و ازحيث هزينه ها و 
س��اير پرداخت ها بالغ  بر سه ميليون 
و 550 ه��زار و 656 ميلي��ارد و 365 

ميليون ريال است.
با تصويب بودجه در مجلس اکنون 
شوراي نگهبان بايد بر اساس قوانين 
کش��ور، آن را م��ورد تصويب قرار 

دهد.
رق��م بودجه در اليحه پيش��نهادي 
دولت 521 هزار ميلي��ارد تومان بود 
که بعد از بررسي در کميسيون تلفيق 
مجلس، اين رقم به 517 هزار ميليارد 
تومان کاهش يافت. کليات بودجه 517 
هزارميليارد توماني دولت براي سال 
1390 با 149  راي موافق  به تصويب 

رسيد.

عمليات ساخت پل خليج فارس پس از 38 سال آغاز شد

عمليات اجرايي س��اخت پل خليج فارس 
که قرار است جزيره قشم را به بندرعباس 
متص��ل کند، با حضور مق��ام هاي دولتي 

ايران، آغاز شده است.
طرح اوليه احداث اين پل مربوط به سال 
1351 و دوران نخست وزيري اميرعباس 
هويدا اس��ت. مطابق مصوبات هيات دولت 
وق��ت ايران، اين کش��ور تصميم داش��ت 
نخس��تين منطقه آزاد تج��اري اش را در 
جزيره قشم تاسيس و از طريق ساخت يک 

پل آن را به سرزمين اصلي متصل کند.
مطاب��ق طرح دول��ت، در اولي��ن گام، با 
ايج��اد يک پل س��نگي از ناحيه » الفت« که 
در ميانه ش��مالي جزيره است و تا ساحل 
مقابل 2 کيلومتر فاصله دارد، ارتباط زميني 
بين قشم و س��واحل جنوبي ايران برقرار 
و جزيره قش��م به يک مرکز گردشگري و 
تجاري بزرگ در خليج فارس و تنگه هرمز 

مبدل مي شد.

وقوع انقاب اسامي و سپس آغاز جنگ 
هشت س��اله ايران و عراق، طرح ايجاد پل 
خليج ف��ارس را براي مدت��ي را به تعويق 

انداخت.
پس از پايان جنگ و آغاز دوران بازسازي 
در ايران، دولت اکبر هاش��مي رفسنجاني، 
قش��م را منطقه آزاد تج��اري اعام کرد و 
مطالعات س��اخت پل خليج فارس دوباره 
از سر گرفته ش��د اما طرح هاي مطالعاتي 
ساخت پل در سال 1388 تکميل و در هيات 

دولت ايران مطرح شد.
 

احداث پل خليج فارس از طرح هاي دولت 
امير عباس هويدا بوده است

محمود احمدي ن��ژاد، رئيس جمهوري 
اي��ران در ابتدا با س��اخت پل مخالفت و با 
طرح پيشنهاد احداث تونل، اجراي اين طرح 
مطالعه ش��ده را به تعوي��ق انداخت اما به 
دليل اقتص��ادي طرح احداث تونل و هزينه 

هاي سنگين آن، سرانجام ساخت پل خليج 
فارس آغاز شد.

آقاي احمدي نژاد که براي آغاز ساخت 
پل خليج فارس به قش��م س��فر کرده بود، 
در سخناني با تبريک آغاز عمليات اجرايي 
احداث پل خليج فارس، از دست اندرکاران 
ساخت پل خواست با توکل به خدا و به نام 
امام دوازدهم ش��يعيان اجراي اين طرح را 

آغاز کنند.
پل خليج فارس بين بندر پهل در سرزمين 
اصلي و منطقه الفت در منطقه آزاد قشم در 
عمق بين صفر تا 30 متر و طول تقريبي دو 
هزار و 200 متر، ح��د فاصل هزار و 800 

متر فاصله دو خشکي قرار دارد.
درجريان مراس��م آغاز احداث پل خليج 
فارس، زم��ان پايان اح��داث و آغاز بهره 

برداري سه سال آينده عنوان شده است.
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نرخ تورم درانگليس بيش ازدو برابر سقف تعيين شد ه از سوي بانک 
مرکزي است 

به گ��زارش پاي��گاه اطاع رس��اني 
>بيزنس تايمز<، پيش بيني اقتصاددانان 
انگليسي حاكيس��ت، اين كشور در ماه 
گذشته ميادي )مه( نيز نرخ تورم 4/5 
درصدي را كه باالترين نرخ تورم در دو 

سال و نيم گذشته است، تجربه كرد. 
نرخ تورم انگليس در 12 ماه گذشته، 
باالتر از سقف دو درصدي تعيين شده 
از سوي بانك مركزي اين كشور بوده 

است. 
افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
و نيز افزايش نرخ ماليات بر فروش از 
سوي دولت انگليس باعث تشديد تورم 

در اين كشور شده است. 
اداره آم��ار ملي انگليس قرار اس��ت 
امروز)سه شنبه( ارقام تورم >شاخص 

قيمت مصرف كننده< را منتشر كند. 
با توجه به پيش بيني اقتصاددانان اين 

اداره مبني بر تداوم نرخ 4/5 درصدي 
تورم در ماه گذشته ميادي در انگليس، 
فشارها بر بانك مركزي انگليس براي 
افزايش نرخ بهره ني��م درصدي كه از 
مارس 2009 تغيير نكرده است، كاهش 

خواهد يافت. 
ارش��د  اقتصاددان  »اسپنس��ر دال« 
بانك مركزي انگليس از پيش بيني هاي 
مربوط به ن��رخ تورم به عنوان نگراني 
اصلي بانك مركزي اين كشور ياد كرد 
و گفت: سياس��تگذاران نم��ي توانند به 
پيش بيني ها درباره ثب��ات نرخ تورم 

اعتماد كنند. 
دال در فصلنامه بانك مركزي انگليس 
نوش��ت: چنين مي نمايد كه پيش بيني 
ها حاكي از ثاب��ت ماندن نرخ تورم در 
بلندمدت اس��ت، اما مشخص نيست آيا 
تدابير و تمهيدات كوتاه مدت با نرخ تورم 

دو درصدي م��ورد نظر بانك مركزي، 
هماهنگي و همس��ويي دارد و مي تواند 

به تحقق اين هدف منتهي شود؟ 
به گفته دال، ب��ا توجه به اينكه پيش 
بيني ها درباره تورم صرفا به شاخص 
هاي كنوني بستگي ندارد و ترديدهاي 
قابل ماحظه اي در رابطه با ش��اخص 
هاي مختلف مورد استفاده وجود دارد، 
مقوله ت��ورم همچنان نگراني اصلي به 

شمار مي رود. 
نتايج تحقيقات بانك مركزي انگليس 
همچنين نشان مي دهد، متغير بودن نرخ 
تورم و تغيير ماهان��ه اين نرخ موجب 
شده است، رضايت عمومي از عملكرد 
و پيش بيني هاي اين بانك درباره تورم، 
از 50 درص��د در س��ال 2007 ب��ه 20 

درصد در زمان حاضر كاهش يابد. 

خشكسالي مناطق وسيعي از انگليس و ولز را تحت تاثير قرار د اد ه است 
به گزارش ايرنا، استان هاي لينكلن، 
و  نورثهمپت��ون  بدف��ورد،  كمبري��ج، 
نورفولك از جمله اس��تان هايي هستند 
كه در بهار امسال كمترين بارندگي را 
داش��ته اند و به همين دليل رسما وارد 

دوره خشكسالي شده اند. 
بر اساس اعام وزارت محيط زيست 
و كشاورزي انگليس، برخي از مناطق 
جنوب ش��رق و جنوب مركزي انگليس 
كم باران ترين بهار خ��ود را طي 100 
سال اخير، تجربه مي كنند. همچنين كل 
منطقه ولز خشك ترين بهار خود را طي 

دو دهه اخير سپري مي كند. 
رسانه هاي انگليس امروز با انتشار 
گ��زارش هايي اعام كردن��د كه توليد 
محصوالت كشاورزي و دامپروري در 
مناطق دچار خشكسالي تحت تاثير قرار 

گرفته و بخشي از مزارع اين مناطق عما 
خشك و نابود ش��ده اند و كشاورزان 
براي نج��ات بقيه محصوالت خود بايد 
استفاده از ذخاير آبهاي زيرزميني و رو 

زميني را افزايش دهند. 
از س��وي ديگر به دليل پايين بودن 
نزوالت جوي در ماههاي اخير، س��طح 
ذخاي��ر آبهاي زير زميني و س��دها و 
درياچه ها نيز كاه��ش يافته و احتماال 
دول��ت در برخي مناطق برداش��ت آب 

از اين منابع را براي امور كش��اورزي 
محدود خواهد كرد. 

اكثر ش��ركت هاي توزي��ع كننده آب 
لوله كش��ي در مناطق جنوبي انگليس 
به مش��تريان خود اطمينان داده اند كه 
همه تاش خود را به كار خواهند گرفت 
تا در تابستان امسال قطعي آب وجود 

نداشته باشد. 
مقام��ات وزارت محي��ط زيس��ت و 
كش��اورزي انگليس امروز با روساي 
شركت هاي آب و مس��ئوالن اتحاديه 
هاي كش��اورزان اين كش��ور تشكيل 
جلس��ه داده ان��د تا راهه��اي مقابله با 
خشكسالي و كاهش خسارات ناشي از 

آن را بررسي كنند. 
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تالش براي توليد آزمايشگاهي گلبول قرمز در حجم باال
توليد خون از س��لول پايه همچنين مي 
تواند باعث شود معضلي به نام همخواني 
خ��ون اهداکننده با درياف��ت کننده از ميان 

برداشته شود
به نق��ل ازخبرگزاري ازبي بي س��ي در 
اسکاتلند چهار دانشگاه سرگرم کار روي 
طرحي هس��تند که نتيجه آن ممکن اس��ت 
ذخي��ره موج��ود در بانک ه��اي خون را 

متحول سازد. 
اين دانش��گاه ها با همکاري س��ازمان 
انتقال خون اسکاتلند برآنند که حجم بااليي 
از گلبول هاي قرمز خون را براي اسکاتلند 

تهيه کنند.
دانش��مندان گفته اند ک��ه توليد صنعتي 
خون از طريق سلول هاي پايه مي تواند به 

مشکل کمبود خون پايان دهد.
توليد خون از س��لول پايه همچنين مي 
تواند باعث شود معضلي به نام همخواني 
خ��ون اهداکننده با درياف��ت کننده از ميان 

برداشته شود.
دانشگاه گاسگو همراه با دانشگاه هاي 
هريوت-وات، ادينبورگ و داندي مش��ترکا 
در به ثمر رس��اندن اين طرح، که به تازگي 
دو و نيم ميليون پوند کمک هزينه از شوراي 
صندوق پول اسکاتلند دريافت کرده است، 

همکاري داشته اند.
جوآن مانتفورد، عضو سازمان خدمت 
رس��اني انتقال خون اس��کاتلند و دانشگاه 
گاس��گو، گفت: »آنچه ساخته خواهد شد، 
خون مصنوعي نيست. دستمايه اين طرح 
توليد گلبول هاي قرمز خواهد بود - مانند 
گلبول هاي قرمزي که در بدن انسان يافت 
مي شود که در شرايط آزمايشگاهي ساخته 

شده است.«
توليد در ابعاد بزرگ

دکتر مانتف��ورد در ادام��ه گفت: »کمک 
هزينه اي که به اي��ن طرح اختصاص داده 
شد امکان تبديل علوم آزمايشگاهي پايه را 

به پروسه اي صنعتي فراهم کرد.«
خان��م مانتفورد اف��زود: »يکي از اصلي 

ترين چالش ه��اي اين ط��رح حجم باالي 
گلبول هاي قرمز است که نياز است، توليد 
ش��ود. به همين دليل الزم اس��ت که ما در 
کنار بيولوژي يک پروسه بيولوژيک و راه 

حل هاي مهندسي جديد نيز بسازيم.«
دکتر مانتفورد گفت بيش از 10 محقق در 
اين طرح که از هجده ماه پيش آغاز ش��ده 

است، همکاري کرده اند.
کم��ک هزينه اي ک��ه اخي��را در اختيار 
محققان قرار گرفته اس��ت صرف توليد با 
حج��م باالي گلبول ه��اي قرمز و صنعتي 

کردن اين فرآيند خواهد شد.
خانم مانتفور گفت: »يکي از داليل کمبود 
خون اين اس��ت که به قدر کافي اهدا کننده 
خ��ون وجود ن��دارد. در کوتاه مدت خيلي 
خوب مي ش��ود ک��ه مردم بيش��تري در 
اسکاتلند خون اهدا کنند و در ضمن ما هم 

روي اين طرح کار مي کنيم.«
م��ارک بات��و، مدي��ر اجرايي ش��وراي 
صندوق پول اس��کاتلند، گفت اگر اين طرح 
و تحقيق موفق باش��د نتيجه آن فقط براي 
مردم اسکاتلند س��ود نخواهد داشت بلکه 
بالقوه ممکن است دستاوردهاي اقتصادي 
چش��مگير براي اي��ن جامعه ب��ه ارمغان 

بياورد.

2۵۰هزارعنوان کتاب تاريخي کتابخانه انگليس را برروي گوگل بخوانيد 
در اين اقدام، گوگل 40 ميليون صفحه 
از كتاب هايي كه تاريخ آنها ازسال هاي 
1700 تا 1870 ميادي است به صورت 
برخط ) آن الين( در دسترس مخاطبان 

قرار مي دهد . 
به گ��زارش خبرگ��زاري ش��ينهوا، 
گوگل و كتابخانه انگليس در يك بيانيه 
مشترك اعام كردند در سال هاي آينده 
با همكاري مشترك آنها، اين كتابها به 
ص��ورت رايگان واينترنت��ي دراختيار 
همگان قرار م��ي گيرد.از اين رو امكان 
جس��ت وجوي مت��ن كام��ل، دانلود و 
مطالعه اين كتابها براي عاقه مندان از 

اين طريق فراهم مي شود. 
بر اس��اس اين بيانيه ، گوگل تمامي 
هزينه هاي ديجيتالي س��ازي اين كتاب 

ها را بر عهده مي گيرد. 
اين پروژه قرار است گستره وسيعي 
از كتاب هاي چاپي، جزوات و نشريات 
مورخ 1700 تا 1870 ميادي را پوشش 
دهد. اي��ن دوره تاريخ��ي مصادف با 
آشفتگي هاي سياسي و تكنولوژيكي در 
اروپا بوده است . در اين دوران انقاب 
صنعتي و انقاب فرانسه رخ داد و آغاز 
طرح ماليات بر درآمد در انگليس ، ابداع 
تلگراف و راه آه��ن از ديگررخدادهاي 

اين دوران بود . 
اين ديجيتالي سازي شامل كتاب هايي 
از زبانهاي مختلف اروپايي مي شود و 
بر روي كتابهايي تمركز دارد كه هنوز 
به شكل ديجيتالي آن الين و به صورت 

رايگان در دسترس نيستند. 
از دس��امبر 2004 ت��ا كن��ون گوگل 
همكاري هايي را با 40 دانشگاه معتبر و 
كتابخانه هاي عمومي در سراسر جهان 
به منظور ديجيتالي س��ازي كتاب هاي 
مكتوب آغاز كرده اس��ت . تاكنون 15 
ميليون جلد كتاب از طريق خدمات كتاب 

گوگل عرضه شده است .
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اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

 کميسيون آموزش و فناوري هاي 
نوين

درنخستين جلسه کميسيون آموزش 
و فن��اوري ه��اي نوين ات��اق که راس 
س��اعت 15 روز يکش��نبه 90/02/11 
باعضويت اعضاء کميسيون، خانم ها: 
مرضيه ابراهيمي، فاطم��ه عبداللهيان، 
مهن��از معصومي، و آقاي��ان: مهندس 
محمدرضا حيدري، احمد دشتي، محسن 
دهقان��ي، محدرضا ش��هابيان، رامين 
طاعتي، امي��د علي م��ددي، عبدالرضا 
نوروزي و منوچهر هامون،وبا خضور 
دکتر محمدکاظم موسوي و دکتراميني 
برگ��زار گرديد بع��د از تب��ادل اخبار 
اقتصادي روز به ويژه ضرورت توجه 
ب��ه آموزش و بهره گي��ري از امکانات 
فناوري هاي نوي��ن بريتانيا، آئين نامه 
چگونگي تش��کيل و اداره کميسيون ها 
بين اعضاء توزيع گرديد. سپس حسب 
دستور جلس��ه انتخابات هيات رئيسه 
انجام و آقاي منوچهر هامون به عنوان 
رئيس، خانم مرضيه ابراهيمي به عنوان 
نايب رئيس و آقاي محمدرضا شهابيان 

بعنوان دبير کميسيون انتخاب شدند.
درمورد برنامه سال جاري کميسيون 
مقرر گرديد اعضاء نظراتشان را کتبًا به 
دبيرخانه اتاق منعکس کنند تا دربرنامه 
م��ورد نظ��ر گنجانده ش��ود.درضمن 
مقررگرديد جلسه هاي اصلي کميسيون 
بعدازظهر روزهاي اولين يک شنبه هر 

ماه برگزار شود.
کميسيون بازرگاني و صنعت و  

تبادل گردشگري
دراولين جلس��ه اين کميس��يون  در 

س��ال جاري که راس س��اعت 15 روز 
چهارش��نبه 90/02/14 در مح��ل اتاق.

باعضويت خان��م ها مينو ش��هابي و 
مهن��دس زه��را نقوي و آقاي��ان رضا 
جابرانص��اري،  رض��ا  پديدار،دکت��ر 
مهندس علي حمزه ن��ژاد، کاوه دنيوي 
تهراني، سيدرضي سيداصفهاني، پرويز 
شکراني چهارسوقي تشکيل گرديد بعد 
از تب��ادل اخبار اقتصادي کش��ور، به 
ويژه درمورد مس��ائل و مشکات ثبت 
و سفارش کاالهاي انگليسي و همچنين 
ترخيص کاهاي انگليسي از گمرک از 
يک س��و، مشکات نقل و انتقال پول به 
انگليس از سوي ديگر، انتخابات هيات 
رئيس��ه کميسيون انجام گرديد و آقاي 
رضا جابرانصاري ب��ه عنوان رئيس، 
خانم مهندس نقوي نايب رئيس و خانم 
مينو شهابي بعنوان دبير کميسيون در 

دور جديد فعاليت اتاق انتخاب شدند.
درمورد برنامه س��ال ج��اري مقرر 
گرديد افزون بر طرح گزارشي تحليلي 
درباره بازرگاني خارجي ايران و بريتانيا 
حسب نوع و ميزان واردات، اعضاء نيز  
نظراتش��ان رادربارهبرنامه کميسيون 
کتبًا به رئيس کميسيون منعکس نمايند 

تا برنامه کميسيون گنجانده شود.

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

اولين جلسه کميسيون تسهيل سرمايه 
گذاري و مشارکت ها که مقرر بود روز 
يکشنبه يازدهم ارديبهشت برگزار شود، 
بعلت در س��فر بودن بيشتر اعضاء به 
بعد از ظهر يکشنبه  هجدهم ارديبهشت 

تغييريافت وراس س��اعت15بعدازظهر 
چهارش��نبه ب��ا حض��ور داوطلب��ان 
عضويت در اين کميس��يون، خانم ها: 
مهوش طيراني و زهرا نقوي و آقايان: 
حمي��د آذرک، منوچهر بيات، مصطفي 
پاکزاد، س��يد محمد رضوي شيرازي، 
غامرضا ش��جاع و منوچه��ر هامون 
و دکتر اميني تش��کيل گردي��د. آقايان 
دکتر بهروز اخاقي، دکتر ضياء الدين 
خرمشاهي و جهانگير صادقي با اطاع 
قبلي و آقايان محمدرضا ش��هابيان و 
نصرت اله نوربخش که در سفر خارج 
از تهران بودند در اين جلس��ه حضور 

نيافته بودند.
بعد از رسميت يافتن جلسه طبق روال 
تبادل اخبار اقتصادي کش��ور، به ويژه 
در رابطه با بازرگاني خارجي و نقل و 
انتقال پول آغازشد ،سپس طبق دستور 
جلسه نخس��ت انتخابات هيات رئيسه 
بعمل آمد و بنا به درحواس��ت اعضاء ، 
دکتر اميني به عنوان رئيس، آقاي رامين 
طاعتي نايب رئي��س  وزهرانقوي دبير 

کميسيون انتخاب شدند.
س��پس درباره برنامه س��ال جاري 
کميس��يون مذاکره و افزون بر تدوين 
برنامه سفرهاي س��ه ماهه به انگليس 
براي ديدار و تبادل نظر با اعضاء اتاق 
بازرگان��ي انگليس و ايران مقرر گرديد 
اعضاء نظراتش��ان را کتب��ًا به رئيس 
کميسيون ارس��ال نمايند تادر برنامه 

سال جاري کميسيون گنجانده شود. 



بنابه اع��ام دبيرخانه اتاق بازرگاني 
انگليس و ايران در لندن جلس��ه ساالنه 
گ��رد همائي وديداراعض��اء با يکديگر 
)Annual Meeting( روز 22 ج��ون 

برابراول تير ماه س��ال جاري در محل 
 NIOC اتاق مذکور واقع در ساختمان

برگزار خواهد شد.
در اي��ن گردهمايي عاوه بر گزارش 

عملکرد اتاق در س��الي که گذشت چند 
نفر نيز س��خنراني خواهند داش��ت، از 
جمله درمورد تحريم ها و به طور کلي 

کار و تجارت باوجود تحريم ها

برگزاري ديد ار ساالنه اتاق با اعضاء

اخبار اتاق  انگليس و ايران
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برگزاري جلسات هيات مديره
جلس��ات هيات مديره درسه ماه اول 
س��ال جاري به طور مرتب بعد از ظهر 
روزهاي شنبه هرماه با حضور اعضاء 
هيات مديره اتاق و به رياست مهندس 

خاموشي، رئيس اتاق برگزار گرديد.
در اين جلس��ات بعد از تبادل اخبار 
اقتصادي کش��ور، به وي��ژه درمورد 
مس��ائل و مش��کات فرا راه بازرگاني 

خارجي کش��ور با انگليس از يک سو، 
سياست هاي پولي- مالي کشور و اخبار 
مربوط به انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
و صنايع و معادن محلي وملي درباره 
تاريخ برگزاري گرد همائي ساالنه اتاق 
، برگزاري اجاس مجمع عمومي عادي 
ساالنه اتاق ، برنامه کاري اتاق در سال 
جاري که در سال گذش��ته ارائه شده 

بود، انتخابات هيات رئيس��ه کميسيون 
هاي تخصصي اتاق، جايگزين ش��دن 
سايت بازسازي ش��ده اتاق وهمچنين 
اع��زام هيات ه��اي س��رمايه گزاري 
بازرگاني به انگليس وبرگزاري همايش 
درباره چگونگي کار درشرايط کنوني 
با بريتانيا گفت و ش��نود واخذ تصميم 

شد.. 

برگزاري ضيافت ساالنه اتاق
در س��ال جدي��د ب��ه روال معمول، 
ضيافت س��االنه اتاق يکش��نبه ش��ب 
22 خ��رداد برابر ب��ا 12 ژوئن با هدف 
آشنايي بيشتر اعضاء اتاق با يکديگر و 
تبادل نظ��ر در زمينه هاي گوناگون در 
سالن ميامي هتل سيمرغ برگزار شد که 

تا حدود ساعت 23 ادامه داشت.

در اين ضيافت عاوه بر تعداد زيادي 
از اعضاء اتاق، تعدادي مهمان انگليسي 
و از جمله خانم جين ماريوت، ش��ارژ 
دافر سفارت بريتانيا در ايران و همکاران 
ايش��ان آقايان استوارت سامرز رايزن 
سفارت و مارتين کولز دبير اقتصادي 
حضور داش��تند. در اي��ن ضيافت که 
بنابه دع��وت رئيس اتاق برگزار ش��د 
اعضاء اتاق ع��اوه بر مذاکره و تبادل 
نظر درمورد مسائل و مشکات فرا راه 
توس��عه بازرگاني دو کشور با اعضاء 

سفارت نيز به تبادل نظر پرداختند.
مهندس خاموشي در خوش آمدگويي 
به اعضاء به ويژه مهمانان انگليس��ي، 

بيان��ات کوتاهي درخص��وص روابط 
بازرگان��ي دو کش��ور ايراد و س��پس 
مهمانان را به سر ميز شام دعوت کرد.

در اين بين خانم جي��ن ماريوت نيز 
بلندگو را به دست گرفت و ضمن اظهار 
تش��کر از اتاق به وي��ژه دکتر اميني و 
مهندس خاموش��ي رئيس ات��اق براي 

اعضاء و بطور کلي اتاق ايران و انگليس 
آرزوي موفقيت کرد.

در پي مهمانان به ميز ش��ام هدايت 
ش��دند و ضياف��ت که س��اعت 19:30 
آغاز شده بود، حدود ساعت 23 پايان 

پذيرفت.
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. razavi@europe.com :ايميل

شرکت مهندسي س�ازه صنعت بادبند: اسکلت 
هاي س��نگين فلزي. مدير عام��ل: رحيم اکبري 
تيرآبادي. آدرس: ته��ران- خيابان وليعصر- 
بعد از س��ه راه زعفراني��ه- پاک 3047- طبقه 
6- واحد 33- کدپستي 1961753495. تلفن: 5- 
22720363- 21 )0( 98+ . نمابر: 22720727- 

. info@bad-band.ir :21 )0( 98+ . ايميل

 .UPVC شرکت ويس�تا بس�ت: پروفيل پنجره
مدير عامل: محمود صداقت طينت راد. آدرس: 
تهران- خيابان آفريقا- خيابان شهيد طاهري- 
تلف��ن:  پ��اک 12- کدپس��تي 1966944653. 
23002900- 21 )0( 98+ . نمابر: 22043754- 
. info@vistabest.com :21 )0( 98+ . ايميل

فهرست اعضاي جد يد  اتاق

اعضاي حقوقي
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منبع: بانک مرکزي




