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»هرناندو دوسوتو« رئيس موسسه »براي آزادي و دموکراسي« )ليما(، 
پيش از اين مشاور اقتصادي- سياسي رياست جمهوري پرو اقتصادداني 

شناخته شده است. 

فصلنامه »تامين مالي و توسعه« صندوق بين المللي پول در سال اول 
سده کنوني، بر گرفته يي از  فصل سوم کتاب »معماي سرمايه« وي 
را به چاپ رساند، و ما اکنون برگردان آن را در اين شماره از نظر 
مي گذرانيم. در اين مقاله پرسشي ارائه شده است مبني بر اينکه: چرا 
خاستگاه  سرمايه اين چنين اسرارآميز است؟ و چرا ملل ثروتمند براي 
ساير جهانيان روشن نکرده اند که ارتباط تشکيل سرمايه با نظام رسمي 

مالکيت تا چه حد اجتناب ناپذير است؟  

ارتباط تشکيل سرمايه با نظام رسمي مالکيت در کشور ما، اگر نه 
براي همه، اما براي برخي همواره تا اندازه يي روشن بوده است، اما نه 
اقتصاددان ها و نه کارگزاران اداره امور تاکنون چندان به آن نپرداخته 
اند. از اين رو، اتاق ايران و انگليس برآن شده است راهکار برقراري نظام 
تبديل دارائي به سرمايه را  براي پيشنهاد اجراء به مقامات مربوط با 
بهره گيري از تجربه ساير کشورها- به ويژه بريتانيا- مورد بررسي و 

تدوين قرار دهد.

    الزم به ذکر است که هدف از برقراري نظام رسمي مالکيت، افزون 
بر برآورد تقريبي  ميزان دارائي هاي راکد کشور، فراهم ساختن امکان 
تبديل اين دارائي هاي  هنگفت  به سرمايه و به تبع آن  تامين منابع مالي 
مورد نياز براي سرمايه گذاري، شفاف سازي و تقويت نظام مالياتي از 
يک سو، جلوگيري از خروج غير ضرور سرمايه، اتالف منابع ثروتي 
کشور از سوي ديگر و در نتيجه رشد و توسعه ي اقتصادي هر چه 

بيشتر کشور مي باشد.

اتاق و  به ويژه اعضاء محترم  دريافت نظرات ارزشمند عالقمندان، 
خوانندگان گرامي فصلنامه در اين زمينه از جايگاهي ويژه برخوردار 

ومورد سپاس است.

دکتر امير هوشنگ اميني

تشکيل سرمايه و نظام رسمي مالکيت



براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کشور طي چهار ماهه نخست 

س��ال 1390، ک��م و کي��ف 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

چهار ماهه نخست سال 1390

3بازرگانيفصلنامه ايران و انگليس شماره 40 

)1390(

طی کشور خارجی بازرگانی درباره ایران گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار سـالبراساس نخسـت ماهـه چهار
شرحی1390 به اشاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم باشد، جداولمی در درپیکه
.استدهشمنعکس

90 -1389

فعالیت
نخست نخست1390سالچهارماهه 1389سالچهارماهه

وزن
)هزارتن(

وزنارزش
)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش
دالر دالرمیلیون دالرمیلیون

30.39814.81128.73412.6665.7916.93صادرات
-6.51- 19.21126.96027.81331.75930.93واردات

:) الف
ارزوارداتسهمبیشترین نظر از نخستطی،یشکشور ماه مربـوط1390سالچهار از"بـه، شـمش

فوالد و ممزوجآهن ک"غیر است بربوده بالغ و861ه دالر واردات4.68میلیون ارزشـی سـهم کـل از دارارادرصـد
دامی". استبوده ذرت و389ارزشبا"دانه دالر میلیـون331ارزشبـا"برنج"وارزشیسهمدرصد2.12میلیون
و ارزشی1.80دالر سهم هاي،درصد اندرتبه داده اختصاص خود به را سوم و .دوم

درعمدهواردات ترتیبکشور به گزارش مورد کشورهايدوره عربی") 1از متحده و4.482با"امارات تن هزار
دالر5.973ارزش ارزش963با"چین") 2،میلیون و تن دالر2.099هزار و343با"آلمان") 3،میلیون تن هزار
دالر1.379ارزش کره") 4،میلیون ارزش781با"جمهوري و تن دالر1.271هزار هزار564با"ترکیه") 5ومیلیون

ارزش و دالر949تن       .استپذیرفتهانجام،)میلیون



ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ي در دوره 
مورد گزارش، شامل »ساير گازهاي 
نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل 
مايع ش��ده« به ارزش 2.244 ميليون 
دالر، »الکل هاي غيرحلقوي« با ارزش 

576 ميليون دالر و »هيدروکربورهاي 
حلقوي« ب��ا ارزش 572 ميليون دالر 
بوده است. 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 

بوده است. 
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متوسط قيمت هر تن کاالي وارداتي 
1.183 ي��ورو )مع��ادل 1.692 دالر( 

بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل داراي افزاي��ش 36.78 درص��د 

ارزش دالري بوده است.

بيش��ترين س��هم واردات کشور از 
نظر ارزش، طي چهار ماه نخست سال 
1390، مربوط به »شمش آهن و فوالد 
غير ممزوج« و بالغ بر 861 ميليون دالر 
و 4.68 درصد از کل ارزش��ي واردات 
بوده اس��ت. »دانه ذرت دامي« با ارزش 
389 ميليون دالر و 2.12 درصد س��هم 
ارزشي و »برنج« با ارزش 331 ميليون 

دالر و 1.80 درصد سهم ارزشي، رتبه 
هاي دوم و سوم را دارا بوده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد 
گزارش به ترتيب از کشورهاي: 

1( »امارات متح��ده عربي« با 4.482  
هزار تن و ارزش 5.973 ميليون دالر 

2( »چين« ب��ا 963 هزار تن و ارزش 
2.099 ميليون دالر

 3( »آلمان« با 343 هزار تن و ارزش 
1.379 ميليون دالر

 4( »جمهوري کره« با 781 هزار تن و 
ارزش 1.271 ميليون دالر و

 5( »ترکيه« با 564 هزار تن و ارزش 
949 ميليون دالر(، انجام پذيرفته است.      

الف - وارد ات:

             9013

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

وا کاالي تن هر قیمت داراي) دالر1.692معادل(یورو1.183رداتیمتوسط قبـل سـال مشـابه مدت به نسبت که بوده
باشد36.78افزایش می دالري ارزش در .درصدي

 (:
شامل گزارش، مورد دوره در صادراتی اقالم شده"عمده مایع شکل گازي هیدروکربورهاي و نفتی گازهاي به"سایر

دالر2.244ارزش غیرحلقوي"،میلیون هاي ارزش"الکل و576با دالر حلقـوي"میلیون ارزش"هیدروکربورهاي بـا
باشد572 می دالر کاالهـا. میلیون سـایر و پتروشـیمی محصوالت گازي، میعانات تفکیک به صادراتی کاالهاي ترکیب

ب دستی صنایع و فرش معدنی، کشاورزي، صنعتی، کاالهاي باشدهشامل می زیر .شرح

) (
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همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کشور با احتس��اب ميعانات گازي، با 
افزايش 13.65 درص��دي در وزن و 
42.55 درصدي در ارزش دالري رو 

به رو بوده است. 
در چهار ماه نخس��ت س��ال 1390 

کشورهاي:
1(«چين« با 7.996 هزار تن و ارزش 

1.805 ميليون دالر
 2( »امارات متحده عربي« با 2.103 
هزار تن و ارزش 1.635 ميليون دالر 
3(«ع��راق« ب��ا 2.822 ه��زار تن و 

ارزش 1.266 ميليون دالر

 4(«هند« با 2.094 هزار تن و ارزش 
946 ميليون دالر و

 5(«سنگاپور« با 563 هزار تن کاال 
به ارزش 529 ميليون دالر، به ترتيب 
مق��ام هاي اول تا پنج��م صادرات از 

ايران را کسب نمودند.

ت��ن کاالي  قيم��ت ه��ر  متوس��ط 
صادراتي 338 يورو )برابر 485 دالر( 

بوده است که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته، داراي 17.72 درصد 

افزايش مي باشد.  

صادراتینمودار کاالهاي ارزشبراساسترکیب و وزن

1390

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

1390
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3rd Qtr

Slice 4

جدول در که مالحظههايهمانگونه شودمربوط بـابـاکشورقطعیصادراتمی گـازي، میعانـات افـزایشاحتسـاب
ودريدرصد13.65 دالريدريدرصد42.55وزن روارزش به استرو .بوده
ارزشهـزار7.996بـا"چـین")1کشـورهاي1390السنخستماهچهاردر و دالر1.805تـن امـارات") 2،میلیـون

عربی و2.103با"متحده تن دالر،1.635ارزشهزار و2.822بـا"عـراق")3میلیون تـن میلیـون1.266ارزشهـزار
و2.094با"هند")4دالر، تن دالر946ارزشهزار تـنهز563با"سنگاپور")5ومیلیون دالر529ارزشار ،میلیـون

پنجم تا اول هاي مقام ترتیب ایرانبه از نمودندصادرات کسب .را

     1390

ه قیمت صادراتیرمتوسط کاالي گذشـتهاستبوده) دالر485برابر(یورو338تن سـال مشـابه مـدت به نسبت ،که
باشدافزایشدرصد17.72داراي .می
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آمار بازرگاني خارجي ايران و بريتانيا

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

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

مه سال 2011 به ش��رح در پي بوده 
است. 

• در س��ال هاي اخير بريتانيا ساالنه 
بيش از 200 ميلي��ون پوند  خدمات به 

ايران ارائه داده است.
• به هر صورت صادرات کاال به ايران 

در سال 2009 بالغ بر 214 ميليون پوند 
بوده است که حدود 18% نسبت به سال 

2008 کاهش داشته است.
• واردات از ايران در سال 2009 بالغ 

بر 38 ميليون پوند بوده که کمي کاهش 
داشته است. 

•  تا ماه مه س��ال 2011، صادرات 
مستقيم بريتانيا به ايران، بالغ بر 83.0 
ميليون يورو بوده که  40% پايين تر از 
همين دوره در سال 2010، مي باشد. 
اي��ن مي��زان کاهش، س��رعت کاهش 
صادرات به ايران از س��ال 2009 را 
نشان مي دهد. کاهش صادرات نتيجه 
تاثي��رات تحريم هاي آمريکا و کاهش 
بازار تج��اري کش��ورهاي ديگر )به 
ويژه شرق دور( و ادامه کاهش روند 

بازرگاني بريتانيا با ايران مي باشد.
•  واردات ب��ه امارات متحده عربي، 

بالغ ب��ر 1850 ميليون يورو بوده که  
26% بيش��تر از م��ه س��ال 2010 مي 
باش��د. امارات متحده عربي مسيري 
براي صادرات غيرمستقيم بريتانيا به 
ايران مي باش��د و افزايش بازرگاني 
امارات متحده مي تواند نتيجه تجارت 
غير مستقيم بريتانيا و ايران از طريق 

اين کشور باشد.
•  واردات بريتانيا از ايران در دوره 
مذک��ور بالغ ب��ر 130.6 ميليون پوند 
بوده است که 2% درصد کمتر از سال 
2010 مي باشد. بخش اعظم آن ممکن 

است نتيجه افزايش واردات فرآورده 
هاي نفتي باشد، همانطور که در پايان 
س��ال هاي 2009 و 2010 مش��اهده 

شد. 
•  در م��اه مه موازن��ه بازرگاني به 
س��ود ايران بوده اس��ت. اين موازنه 
در س��ال هاي گذشته شديدًا به سود 
بريتانيا بوده است. اين نشان مي دهد 
که صادرات بريتاني��ا به دليل تحريم 
هاي بازرگاني با ايران، کاهش يافته، 
ام��ا واردات آن از ايران افزايش يافته 

است.

هاي سال طی بریتانیا خارجی بازرگانی روند بریتانیا ملکه درآمدهاي و گمرك صازمان سوي از منتشره ارقام و آمار براساس

سال2005 مه ماه باشد2011تا می پی در شرح . به

200520062007200820092010%
2010/200920102011%

2011/2010

463.9431.4400.3412.1374.0285.824 -%138.483.140 -%
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دیگر کشورهاي تجاري بازار کاهش و آمریکا هاي تحریم تاثیرات نتیجه دور(صادرات شرق ویژه تبادل) به کاهش ادامه و
باشد می ایران با بریتانیا .بازرگانی

بر بالغ عربی، متحده امارات به که1850واردات بوده یورو ماي% 26میلیون از باشد2010بیشتر متحده. می امارات
براي مسیري نتیجهعربی تواند می متحده امارات بازرگانی افزایش و باشد می ایران به بریتانیا غیرمستقیم صادرات

باشد کشور این طریق از ایران و بریتانیا .تجارت
بر بالغ مذکور دوره در ایران از بریتانیا که130.6واردات بوده پوند سال% 2میلیون از کمتر باشد2010درصد . می

مم آن اعظم هايبخش سال پایان در که همانطور باشد، نفتی هاي فرآورده واردات افزایش نتیجه است 2010و2009کن
شد . مشاهده

بریتانیا سمت به شدیداً گذشته هاي سال در موازنه این که است، بوده ایران سمت به بازرگانی موازنه ماي ماه در
است بدلیل. بوده بریتانیا صادرات که دهد می نشان ایراناین از آن واردات اما یافته، کاهش ایران، با بازرگانی هاي تحریم
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سال در ایران به کاال صادرات صورت هر بر2009به حدود214بالغ که بوده پوند سـال% 18میلیون بـه نسـبت

است2008 یافته .کاهش
سال در ایران از بر2009واردات است38بالغ یافته کاهش کمی که بوده پوند .میلیون
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سال در باشد2010دوره می سال. ، از ایران به صادرات کاهش سرعت کاهش، میزان دهد2009این می نشان کاهش. را
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مم آن اعظم هايبخش سال پایان در که همانطور باشد، نفتی هاي فرآورده واردات افزایش نتیجه است 2010و2009کن
شد . مشاهده

بریتانیا سمت به شدیداً گذشته هاي سال در موازنه این که است، بوده ایران سمت به بازرگانی موازنه ماي ماه در
است بدلیل. بوده بریتانیا صادرات که دهد می نشان ایراناین از آن واردات اما یافته، کاهش ایران، با بازرگانی هاي تحریم
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نش��ر اين مقاله از آنجا سرچشمه 
م��ي گيرد ک��ه »بلومبرگ ني��وز« که 
اشاره ش��د از جمله خبرگزاري هاي 
آمريکائ��ي مي باش��د، با اس��تناد به 
قان��ون آزادي اطالع��ات بريتانيا، از 
ECO »سازمان نظارت بر صادرات« 
پادش��اهي متح��ده ک��ه بخش��ي از 
BIS »دپارتم��ان تج��ارت، ن��وآوري 
و مهارت ه��ا«ي دول��ت بريتانيا مي 
باشد درخواس��ت کرده است، اسامي 
ش��رکت هائي را که در س��ال 2009 
ايران درخواس��ت  براي صادرات به 
صدور مج��وز کرده اند اع��الم کند. 
اين درخواس��ت از س��وي ECO رد 
ش��د و پس از آن کميسيون اطالعات 
 )Information Commission(
که اينگونه درخواس��ت ها را بررسي 
مي کند به آن پاس��خ منف��ي داد. اتاق 
 )BICC  (بازرگاني بريتاني��ا و ايران
 ECO نيز به ط��ور قاط��ع از تصميم
مبني بر عدم دراختيار نهادن اطالعات 
و هويت شرکت هاي مذکور پشتيباني 

مي کند.
 اين تصميم مورد پسند »بلومبرگ« 
واقع نش��د، ازاين رواز »دادگاه حقوق 
 Information Rights( »اطالعات��ي
Tribunal( ”IRT” خواستاراظهارنظر 
شد. جلسه هاي دادگاه در روزهاي 4 
و 5 ماه اوت س��ال 2011 برگزار شد. 
روز اول تام اس��ميت، مدير ECO و 
اينجانب- مارتين جانس��تون- در يک 
جلسه علني با انتش��ار اسامي مورد 
نظر مخالفت کرديم. دو شاهد ديگر که 
از صادرکنن��دگان کاال به ايران بودند 
به طور غيرعلني ش��هادت دادند- به 
اي��ن معنا که هوي��ت و اظهارات آنان 

جز به دادگاه منتقل نشود- که اقدامي 
درس��ت به نظر مي رسد- ، روز دوم 
نماينده خبرگزاري بلومبرگ در جلسه 

علني دادگاه شهادت داد.
با وجود اينکه ما در انتظار صدور 
 ECO حکم دادگاه هستيم، دليل تصميم
براي عدم انتشار اسامي روشن است: 
زيرا انتشار اسامي صادرکنندگان کاال 
به اي��ران موجب صدمه خوردن آنان 
و در ضمن تضعيف سيس��تم صدور 

مجوز ECO مي شود.
انتشار اس��امي صادرکنندگان چند 
 ECO ايراد دارد، زماني که شرکتي به
درخواس��ت جواز صادرات مي دهد، 
اين امر با توقع محرمانه نگاه داش��تن 
کام��ل آن همراه اس��ت، انتظاري که 
در ضمن دوطرفه اس��ت. ECO بانک 
براي عموم  قابل دسترسي  اطالعاتي 
ن��دارد و داده هاي خ��ود را محرمانه 
حفظ م��ي کن��د. درخواس��ت مذکو، 
از جمله ن��ام صادرکنن��ده، اطالعات 
حساس تجاري محس��وب مي شود، 

تجارت با ايران با پشت گرمي و پاسد اشت قانون

نوشته:مارتين جانستون
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اشاره:
   اخيرا آژانس خبرگزاري بلومبرگ که از جمله خبرگزاري هاي آمريکائي مي باشد، در سايت خبري 
خود مقاله اي جنجالي منتشر کرد ه است مبني بر اينکه: دولت بريتانيا اسامي شرکت هاي بريتانيائي را 
که با ايران د اد و ستد د ارند براي آنکه مورد تحريم آمريکا قرار نگيرند پنهان نگاه مي د ارد، مقاله يي که 

برخي آن را  در سايت www.Bloomberg.com/newco. با عنوان مورد اشاره مالحظه کرد ه اند.
   آقاي مارتين جانستون مديرکل اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران در لندن در ارتباط با اين مقاله شرحي 

در مجله Economic Focus نوشته است که برگرد ان آن در پي، از نظر خوانندگان مي گذرد.
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همانگونه که اعضاء اتاق اطالع دارند، 
هر ش��رکتي که به نحوي مشکوک به 
تماس تجاري با ايران است، در سطح 
جهان م��ورد تحريم بانک��ي قرار مي 
گيرد. اين به آن معناس��ت که انتشار 
اسامي مذکور س��بب تحريم شرکت 
هاي درخواست کننده جواز صادرات 
به ايران از خدمات بانکي خواهد شد. 
ضمن اينک��ه اين امر ريس��ک ورود 
ش��رکت هاي مذکور به ليس��ت سياه 
اياالت متحده را نيز به همراه دارد، به 
عالوه اين شرکت ها ممکن است تحت 
تاثير فشارهاي مخرب گروه هايي که 
طرفدار قطع کام��ل روابط تجاري با 
ايران هس��تند، مورد حمله رسانه اي 

قرار گيرند.
متقاضي  انگليس��ي  صادرکنندگان 
مجوز صادرات به ايران اعم از اينکه 
موفق به دريافت مجوز شده باشند يا 
ن��ه و يااينکه درنهايت نيازي به جواز 
نداش��ته اند، ب��دون توجه ب��ه نتيجه 
درخواس��ت ج��واز، در هم��ه موارد 
ECO اطمين��ان حاصل کرده اس��ت 
ک��ه جزدرم��ورد محصوالت��ي که از 
نظر قوانين بريتاني��ا و اتحاديه اروپا 
- از صدور س��الح و مواد مربوط به 
آن گرفت��ه،  تامحص��والت مربوط به 
صنايع هسته اي و برخي محصوالت 
صنعت نف��ت و گاز- صادرات آن به 
ايران. منع شده است، تجارت با ايران 

آزاد است.  
تحريم هاي اياالت متحده از تحريم 
هاي اتحاديه اروپا وس��يع تراس��ت. 
صادرات به ايران از اياالت متحده فقط 
در صورت وج��ود جواز مخصوص 
امکان پذير است، قوانين اياالت متحده 
از اشخاص و شرکت هاي اين کشور 
توقع دارد از تحريم هاي اين کش��ور 
ب��دون توجه ب��ه محل سکونتش��ان 
پيروي کنند. اين امر درمورد اتباع اين 
کشور و دارندگان کارت سبز )گرين 
کارت( ک��ه در بريتانيا اقامت دارند و 
شعب ش��رکت هاي آمريکايي که در 

بريتانيا هستند، صدق مي کند. 
ضمنًا دول��ت اياالت متحده خود را 
مج��از مي داند که هر ش��رکتي را در 
هر کش��وري، ازجمله ش��رکت هاي 
بريتانيايي در بريتانيا، که به تشخيص 
آن از دولت ايران پش��تيباني مي کند، 
مورد تحريم قرار دهند. به اين منظور 
دولت اياالت متحده يک سيستم شامل 
ليست هاي شرکت ها و اشخاصي که 
بطور قطع و يا احتمااًل تحريم هاي اين 
کشور را نقض کرده اند و يا به عنوان 
اين  ريس��ک براي سياس��ت خارجه 
کش��ور محسوب مي شوند، از ايشان 
که مش��غول صادرات کام��اًل قانوني 
تحت قوانين بريتانيا هستند، به ليست 
مذکور در اياالت متحده اضافه شود.

در سال هاي اخير، بخش هاي عمده 
اي از صنعت بانک��ي حاضر به ارائه 
خدم��ات به نفع تجارت با ايران نبوده 
اند. در برخي م��وارد تحريم به حدي 
شديد بوده اس��ت که برخي بانک ها 
مانع ارائ��ه خدمات به ش��رکت هاي 
مشکوک به تجارت با ايران بوده اند. 
حتي مانع خدمات بانکي ش��خصي به 
مدي��ران و کارمندان اين ش��رکت ها 

شده اند.
اين رويداد زماني به وقوع پيوست 
که دولتم��ردان آمريکايي عزم اجراي 
قوانين تحريم کشور خود در خارج از 
مرزهاي اين کشور از طريق فشاربه 
صنعت بانکداري را داشته اند، جريمه 
شدن تعدادي از بانک ها توسط اياالت 
متحده باعث ش��ده اس��ت ک��ه تعداد 
زيادي بانک هاي ديگر تشويق به عدم 
ارائه خدمات خود به شرکت هايي که 
با ايران در تماس هس��تند، شوند. اين 
بانک ها نگران تک��رار جرايم مذکور 
درمورد خودش��ان بوده اند، به نظر 
م��ن اين تحريمي اس��ت که در برخي 
موارد نزديک به س��تيزه جويي است. 
خبرگزاري بلومبرگ نيز ظاهرًا به اين 
امر معتقد اس��ت، از اين رو که مقاله 
مذکور به گفته »خانم سوزان مادوني« 

که قباًل يکي از مقامات وزارت کشور 
اي��االت متحده بوده اند و حاال يکي از 
 Brooking Institute اعضاي ارشد
مي باشند، اشاره مي کند. به گفته اين 
خانم فش��ارهاي برون مرزي تحريم 
ه��اي آمريکا علي��ه اي��ران محرمانه 
نيس��تند و بانک ها عماًل با اعمال زور 
وادار به قطع هرگونه رابطه مستقيم يا 

غير مستقيم با ايران شده اند.
مقال��ه بلومب��رگ روز چهارم اوت 
منتشر شد، قبل از آن بود که جلسات 
دادگاه کام��اًل پاي��ان يابد و در ضمن 
قبل از ص��دور حکم، عنوان اين مقاله 
براي مخاطبين آمريکايي طرح ش��ده 
است و در مسير منافع دولت بريتانيا 

نيست، حداقل منافع تجاري بريتانيا.
در واق��ع عن��وان اين مقال��ه بطور 
گمراه کننده اي س��عي بر اش��اره به 
آن دارد ک��ه دول��ت بريتانيا اس��امي 
درخواست کنندگان جواز صادرات را 
به منظور جلوگيري از تحريم آنان از 
طرف دولت آمريکا منتش��ر نمي کند. 
اين بازت��اب صحيحي از واقعيات اين 
ماجرا و ش��هادت هاي ارائه شده به 

دادگاه مذکور نيست.
رواب��ط تج��اري اتحادي��ه اروپا با 
اي��ران در مقي��اس  ميليارده��ا يورو 
اس��ت و حتي امروز کشور آمريکا به 
ايران ص��ادرات دارد. به نظر من، در 
م��واردي که قوانين تجاري بريتانيا و 
ساير کشورها اجازه مي دهند، فعاليت 
تجاري ش��رکت ها بايد بدون حمالت 
خارج از مرز قانون امکان پذير باشد، 
به عن��وان مثال، تحريم ه��اي بانکي، 
ممانع��ت از پرداخت هاي تجاري و يا 

ساير انواع فشارها.
بلومبرگ مي  براي مالحظه مقال��ه 

توانيد روي سايت زير  کليک کنيد:
www.bloomberg.com/ 
news/2011-08-04/british-
companies-trading-with-
iran-hidden-by-u-sanctions.
html



پايان روياي يورو؟

با ادامه بحران مال��ي منطقه يورو، 
ديويد ش��وکمن، خبرنگار پيشين بي 
بي سي در اروپا، روزهاي شاد ظهور 

يورو را به ياد مي آورد:

ي��ادآوري مکالمه اي خاص در يک 
تاکس��ي آنهم 22 سال پيش در آلمان 

شايد عجيب باشد.

ام��ا ژوئن 1988 در هانوور بود که 
براي اولين بار متوجه ش��دم ايده اي 
که بسيار دور به نظر مي رسيد شايد 

به نتيجه برسد.

م��ن نشس��ت س��ران در اروپا را 
گزارش م��ي کردم. م��ارگارت تاچر 
که نخس��ت وزير بريتانيا بود در اين 

اجالس حضور داش��ت اما خوشحال 
نبود.

او در حين مصاحبه مثل اشعه ليزر 
به من خيره شد و چشم انداز هر نوع 
اتح��اد اقتصادي و مالي را به کلي رد 

کرد.

در بريتانيا چنين ايده اي حتي قابل 
بح��ث نبود. اي��ن موض��وع را با يک 
روزنامه نگار فرانس��وي که با من در 

تاکسي بود مطرح کردم.

او به شدت طرفدار ايجاد يک واحد 
پولي جديد در اروپا بود. همان حرف 
هاي��ي را تکرار کرد ک��ه ديگران مي 
گفتن��د: اين چيزي اس��ت که ما بايد و 

خواهيم داشت.

نگاهش پر از تمسخر و تحکم بود.
اما او درست مي گفت. سه سال بعد 
ارزي  نظام  برنامه  پيمان ماستريخت 

واحدي راتدوين وارائه داد.

و بع��د در اول ماه م��ارس 1998 
ضرب االجل ارس��ال درخواس��ت ها 
براي پيوس��تن به يورو فرا رس��يد و 
من با کمال تعجب ديدم کشورها يکي 
پس از ديگري مدارک خود را تس��ليم 

کردند.

من در بروکس��ل ب��ودم و غرق در 
جزئي��ات مذاک��رات . مانندبس��ياري 
ديگ��ر ، گمان مي کردم که تنها برخي 
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کشورها حائز شرايط الزم باشند.
مقررات ش��ديدي وضع شده بود. 
کس��ر بودجه و بدهي ها بايد کمتر از 

حد مشخصي مي بود.

اما درخواس��ت ايتاليا که بدهي اش 
بسيار بيش��تر از حد تعيين شده بود، 

مورد قبول واقع شد.

بلژيک، اس��پانيا و پرتغال هم همين 
وضعيت را داش��تند، اما به نحوي با 

ورود همه آنها موافقت شد.

فرانس��ه متهم بود ک��ه براي احراز 
ش��رايط عضويت، آماره��اي خود را 
دستکاري کرده و حتي آلمان که مهد 
ثبات محس��وب مي شود به دليل نقل 
و انتقاالت مشکوک ذخاير طاليش به 
چالش طلبيده ش��د.تنها يونان بود که 
نتوانس��ت از اين سد بگذرد، اما حتي 
اين کش��ور نيز 18 ماه بع��د پذيرفته 

شد.

به يکي از کميس��رهاي مسئول اين 
بررس��ي ها گفتم ک��ه قوانين به طور 

جدي اجرا نشده است.

او گف��ت: »ن��ه، اص��ال« . اگر بدهي 
کش��وري بيش از حد مج��از بود، اما 
چنانچه اين بده��ي ها در حال کاهش 
بوده، درخواس��ت آن کشور پذيرفته 

شده است.

ودر اي��ن ميان بود که هس��ته هاي 
اخت��الف هائي که امروزش��اهد آنيم 
کاشته شد. اين کشورها  مي بايستي 
ن��ه فقط يک ارز واحد، بلکه سياس��ت 
هاي مال��ي واح��دي نيز اتخ��اذ مي 

کردند.

براي نمونه منطقه يورو بايد از يک 
نرخ بهره تبعيت مي کرد. اما از طرف 
ديگ��ر نرخي که براي آلمان مناس��ب 

بود، براي پرتغال احتماال مضر بود.

اتفاقا هنگامي که درخواست پرتغال 

پذيرفته ش��د، من در ليسبون بودم و 
رعب و وحش��تي که برخ��ي از يورو 

داشتند حس کردم.

در کوچه ه��اي گلي يک محله فقير، 
کشيشي با کنار زدن آشغال ها راه را 
براي بردن من به کليسا باز مي کرد.

آنجا فقر ش��ديدي حاکم بود. گويي 
در کشوري در حال توسعه بوديم.

اين کشيش نگران بود که پيوستن به 
يورو ممکن بود شکاف دارا و ندار را 
افزايش دهد و شرايط زندگي را وخيم 
تر کند.اما در مقابل آلماني ها چند ماه 
پيش از ش��روع کار يورو از از دست 
رفتن دويچه م��ارک ابراز ناراحتي و 

حتي عصبانيت مي کردند.

از نگاه آنها نماد موفقيت بعد از جنگ 
اکنون در خدمت کش��ورهاي ولخرج 
مديتران��ه بود. نگران��ي اي که امروز 

بسيار بلندتر به گوش مي رسد.

روياي ثبات

در بريتاني��ا ک��ه هن��وز در ح��ال 
بررسي پيوستن به يورو بود، نگراني 

از ماليات هاي جديد مطرح بود.

هم��ه اينه��ا ب��راي مردم ش��گفت 
انگيز ب��ود. اما واقعيت اين اس��ت که 
چهارچ��وب اي��ن اي��ده از مدتها قبل 

تنظيم شده بود.

من آن را در يک بعد از ظهر باراني 
و در يک کتابفروش��ي دست دوم در 

بروکسل پيدا کردم.

نام آن »ساخت اروپا« بود و در دهه 
1960 توس��ط اولين رئيس کميسيون 

اروپا، والتر هالشتين، نوشته شد.

هدف از ديد او بس��ي فراتر از يک 
واحد پول مشترک بود.

مقصد نهايي يک اتحاد سياسي بود 
که به جاي يک بازي مخوف به دنبال 
بهبود کيفيت زندگي شهروندان منطقه 
يي بود که روزگاري از جنگ آس��يب 

ديده بود.

از اي��ن منظ��ر يورو نخس��تين پله 
اروپايي صلح جو بود.

آقاي هالش��ين در 1999 و در شب 
س��ال نو درگذش��ت، اما او اگر زنده 
م��ي ماند از ديدن بال��ون هاي آبي و 
طاليي )رنگ هاي اتحاديه اروپا( رنگي 
که آسمان خاکستري بروکسل را فرا 
گرفته بود لذت مي ب��رد .يک صفحه 
الکترونيکي برابري ن��رخ ارزهارا در 

مقابل يورو نشان مي داد.

بطري هاي ش��امپاين باز ش��د. و 
عالي ترين مقام کميس��يون اروپا در 
حاليکه احساس��اتي ش��ده بود به من 
گفت : هرگز ايمان به اين پروژه را از 

دست نداده است.

اما آن روز س��وال هاي بس��ياري 
گم ش��د: »اگر يونان به ورطه سقوط 

اقتصادي بيافتد چه مي شود؟ 

آلماني ها چقدر بخشنده هستند؟«از 
هم��ه مهمتر اينک��ه: »چگونه مي توان 
يک واحد پولي مشترک داشت اما هر 
کشوري امور ماليش را خودش اداره 

کند؟«

اين س��وال ها امروز دوباره مطرح 
ش��ده اس��ت. يورو در زندگي کوتاه 
خود توفان هاي زيادي را پش��ت سر 
گذاشته است تا آنکه بتواند در دنيا به 
يک واحد پولي پر معامله تبديل شود. 
ام��ا هرگز با چنين چالش��ي دش��وار 

روبرو نبوده است.

و من از خود مي پرس��م آيا همکار 
فرانسوي من آن روز در تاکسي هيچ 

فکر مي کرد که کار به اينجا بکشد.؟
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معماي سرمايه

 با زير پا گذاش��تن بيشترجاده هاي 
خاورميانه،وکشور هاي اتحاد جماهير 
شوروي سابق يا آمريکاي  التين ، شما 
چيزهاي زيادي خواهيد ديد : خانه هايي 
که به عنوان سرپناه مورد استفاده اند ، 
قطعه زمين هايي که ديوار کشي شده، 
يا زير کشت مي باشند، و کاالهايي که 
خريد و فروش مي شوند. دارايي ها، در 
کشورهاي روبه پيشرفت و کشورهاي 
پي��ش از اي��ن کمونيس��تي از آغاز در 
خدم��ت اينگون��ه امورض��رور مادي 
قرار داش��ته اند، هرچند در غرب نيز با 
داراي��ي ها وراي دنياي مادي به عنوان 

سرمايه همين گونه رفتار مي شود، اما 
اين دارايي ها، م��ي توانند از راه تامين 
بهره براي ط��رف هاي خريد و فروش 
به عنوان “تضميني دو جانبه“ و به طور 
مثال براي انجام يک دادوستد رهني يا 
تضمين انواع اعتبارات ديگر نيز مورد 

استفاده قرار گيرند. 

چرا س��اختمان ها و زمين در ساير 
نقاط جهان،  نمي توانند کاربرد ي مشا 
به داشته باشند؟ چرا اين منابع هنگفت 
کشورهاي روبه پيشرفت و کشورهاي 
پيش از اين کمونيس��تي ، که براساس 

بررسي همکارانم در مرکز بنياد آزادي و 
دموکراسي شهر ) ليما (، ومن، برابر 9/3 
تريليون دالر،سرمايه راکد برآورد شده 
است نمي توانند بيش از قيمت طبيعي و 
موجود خود، توليد ارزش کنند؟ پاسخ 
من اين اس��ت که، سرمايه هاي راکد به 
اي��ن دليل وجود دارد،ک��ه ما فراموش 
کرده ايم )يا ش��ايد هرگزپي نبرده ايم( 
که تبديل يک داراي��ي فيزيکي با هدف 
ايجاد س��رمايه – براي نمونه استفاده 
از خانه مسکوني شمابا هدف اخذ وام 
وتامين مالي يک موسس��ه اقتصادي- 
مستلزم انجام فرآيندي بسيار پيچيده 

هرناندو دوسو تو

چرا خاستگاه سرمايه اين چنين اسرارآميز شده است ؟ چرا ملل ثروتمند جهان براي ساير ملل روشن نکرده اند که برقراري 
نظام رسمي مالکيت در ارتباط با تشکيل سرمايه تا چه حد  چاره ناپذير است؟
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است- اين بي ش��باهت به فرآيندي که 
آلبرت انشتاين به ما آموخت نيست که 
، با رها کردن يک آجر مي توان  چنان 
انرژي عظيم��ي به وجود آورد که فقط 
يک انفجار اتمي قادر است آن را ايجاد 
کند. برپايه قياس، سرمايه نيز ناشي از 
کش��ف و رها کردن يک انرژي نا مهيا 
– بالقوه - از تريليون آجرهايي است که 
بينوايان در س��اختمان هاي خود جمع 

آوري کرده اند.

سرنخ هايي از گذشته
براي ح��ل معم��اي س��رمايه، بايد 
برگرديم به معناي اصلي اين واژه. در 
زبان التين سده هاي مياني،  “کاپيتال“ 
به معناي سرمايه براي نشان دادن سر 
“گله” يا ساير چارپايان اهلي پديدار شد، 
و همواره در کنار گوشت، شير، پوست، 
پشم و مواد س��وزاندني که دراختيار 
قرار مي دادند، منابع مهم ثروت بودند. 
افزون بر اينک��ه چارپايان با توليد مثل 
مي توانند  ارزش اف��زوده ايجاد کنند. 
بنابراين، اصطالح »س��رمايه« همزمان 
دو کار انج��ام مي دهد، يکي پيدا کردن 
ا بعاد فيزيک��ي دارائي )چارپايان اهلي( 
و ديگر به عن��وان نيرويي نامهيا براي 
تولي��د ارزش افزوده ،ازطويله گرفته تا 
اقتصادي،  کزاران  ميزتحريرس��رمايه 
مفهوم کاپيتال را به عنوان آن بخش از 
دارايي کش��ور به کار مي برند که مي 
تواند منشاء توليد ارزش افزوده و نيز 

افزايش بهره وري توليد باشد.

بزرگ کالس��يک  اقتص��اددان هاي 
مانند »آدام اس��ميت« و بعد ها، »کارل 
مارکس« براي��ن باوربودند که کاپيتال 
»س��رمايه« موتور نيرو بخش  اقتصاد 
بازا ر است. اس��ميت در کتاب »ثروت 
ملل« برنکته اي تاکي��د  دارد که کانون 
همان معمايي است که ما مي کوشيم آن 
را کش��ف کنيم: براي آنکه دارايي هاي 
انباش��ته به سرمايه  کاري تبديل شود 
وتوليد اضافي را ب��ه حرکت در آورد، 
بايد ثابت، و در برخي زمينه هاي ويژه 
نقد، و »دست کم پس از پايان کارمدتي 
تدوام داشته باشد، واينگونه پنداشت که 

بنا به روش متداول در صورت لزوم ، 
مقداري از کار و کوش��ش ذخيره شده 
مي تواند درفرصت ديگري به کار گرفته 
ش��ود.« آنچه رامن از اسميت برگرفته 
ام آنس��ت که کاپيتال )سرمايه( دارايي 
هاي انباشت شده و متراکم نيست بلکه 
نيروي نامهيائي مي باش��د که براي به 
کار گرفتن و آم��اده کردن توليد جديد 
از آن استفاده مي شود. نيرويي نامهيا 
و انتزاع��ي که ما بايد قبل از آن که اين 
نکته رادريابيم، آن را به شکلي ملموس 
و ثابت درآوريم.- درست مانند انرژي 
بالقوه ي هسته اي که در آجر انشتاين 

وجود دارد-

معناي اصلي سرمايه با گذشت زمان، 
به تاريخ پيوسته است. سرمايه اکنون 
ب��ا پول که فقط يکي ازانواع و اش��کال 
زياد به گردش درآوردن سرمايه است 
اشتباه مي شود. آسان ترين راه به ياد 
آوردن يک مفهوم مش��کل  آن است که 
آن مفهوم را براس��اس ملموس ترين  
نش��انه هاي آن به خاطر بس��پاريم و 
نه در معناي ذات��ي آن. در اينجا، تفکر 
آدمي، بيشتر پيرامون »پول« مي چرخد 
و نه »سرمايه« ،اما اين اشتباه است که 
فرض کنيم، پول چيزيست که درنهايت  
در سرمايه تثبيت مي شود. پول داد و 
س��تد را آسان مي کند، به ما قدرت مي 
ده��د که هر چيزي را ک��ه مي خواهيم 
خريداري کنيم، اما مبدع و مبتکر توليد 

اضافي نيست.

انرژي نا مهياي  دارايي ها  
 چ��ه چيزي در داراي��ي باعث تثبيت 
نيرو مي ش��ود تا اينک��ه دارايي بتواند 
تولي��د اضافي را به حرک��ت درآورد؟ 
چه چيزي ارزش را از يک خانه س��اده 
جدا و آن را ب��ه طريقي تثبيت مي کند 
که ما بتوانيم آن را به صورت سرمايه 

دريابيم؟    

براي يافتن پاسخ، مي توانيم با بهره 
گيري از توان قياس��ي خود آغاز کنيم. 
درياچه اي کوهستاني را  درنظر بگيريد. 
ما مي تواني��م به اي��ن درياچه وبافت 

فيزيکي آن بيانديشيم ومتصور برخي 
اس��تفاده هاي اوليه درآن باشيم مانند: 
قايق راني و ماهي گيري.اما وقتي ما ،به 
عنوان يک مهندس درباره همان درياچه 
مي انديش��يم با تمرکز برظرفيت توليد 
ان��رژي الکتريکي اي��ن درياچه، بابهره 
گيري ازيک نيروگاه هيدروالکتريکي به 
عنوان يک ارزش اضافي درکناردرياچه، 
ناگهان متوجه ان��رژي نامهياي ايجاد 
شده و ناشي ازموقعيت طبيعي ومرتفع 
درياچه مي ش��ويم. چالش مورد نظر 
براي اين مهندس آن ا س��ت که دريابد 
چگونه مي تواند روشي را بيافريند که 
بدان وس��يله بتواند اين نيروي نامهيا 
)بالقوه( را ب��ه وضعيتي تبديل کند که 
بتوان��د ب��راي کارکرد اضاف��ي مورد 

استفاده قرار گيرد.      

س��رمايه، مانند ان��رژي ، يک ارزش 
خاموش اس��ت. حيات بخشيدن به اين 
ارزش، مس��تلزم آن است که ما دارايي 
هايمان را از آنچه اکنون هستند به آنچه 
که بايد باش��ند تبديل کنيم و انجام اين 
امر مس��تلزم تثبيت پتانسيل اقتصادي 
سرمايه اس��ت تا آنکه بتواند موجبات 

افزايش توليد را فراهم سازد.

با آنکه فرآيند تبديل پتانسيل موجود 
در آب به نيروي برق ش��ناخته ش��ده 
است، اما مراحلي راکه دارايي مي تواند 
در وضعيتي قرار گيرد که به وس��يله 
آن براي توليد بيشتر، به حرکت درآيد، 
روش��ن نيس��ت. واقعيت آن است که، 
مراحل کليدي براي توليد سرمايه ارادي 
نيست، بلکه بيشتر براي مقاصد پيش پا 
افتاده ي حمايت دنيوي از حفظ و احترام 
به مالکيت به وجود آمده است، اما وقتي 
آرام آرام نظ��ام هاي مالکيت ملت هاي 
غربي رش��د پيدا کرد، ب��ه تدريج انواع 
گوناگون مکانيزم ها نيز به وجود آمد 
، مانند: دستگاه کره گيري که به سرعت 
توليد سرمايه کرد، آن هم به نحوي که 

قباًل هرگز سابقه نداشت.

فرآيند تبديل پنهان غرب
در غرب، فرآيند نظام رسمي مالکيت 
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، با تشريح و س��ازمان دهي دارايي به 
س��رمايه در اقتصادي تري��ن وازنظر 
اجتماعي مفيدترين ش��کل آغاز شد. - 
مانند نوش��تن آن ها در يک دفتر کل يا 
در يک ديسک کامپيوتري- که مجموعه 
قوانين دقيقي، بر کل مراحل آن نظارت 
دارد. يادداش��ت هاي مالکيت و عناوين 
به اين ترتيب معرف تصور مشترک ما 
از آن چيزيست که به صورت اقتصادي 
درباره هر دارايي داراي مفهوم اس��ت. 
اين ها، اطالعات مربوط به تعيين ارزش 
پتانسيل )بالقوه( يک دارايي را گرفته ، 
س��ازماندهي مي کنند و ما را مجازبه 

کنترل آن  مي سازند.

هر دارايي که جنب��ه هاي اقتصادي 
و اجتماعي آن درنظام رس��مي مالکيت 
تعيين نش��ده باش��د، حرکت دادن آن 
به درون بازار بس��يار مش��کل است. 
چگونه،ميزان دارايي هاي هنگفتي که در 
يک بازار اقتصادي دست به دست مي 
ش��ود، جز از طريق يک فرآيند رسمي 
مالکي��ت مي تواند کنترل ش��ود. بدون 
داش��تن چنين سيستمي داد و ستد هر 
دارايي، مثاًل يک محل مسکوني مستلزم 
تالش زيادي براي تعيين اصول معامله 
است. آيا فروشنده مالک واقعي است و 
حق انتقال ملک را دارد؟ آيا مي تواند آن 
را گرو بگذارد؟ آيا مالک جديد مي تواند 
به اين عنوان توسط کساني که حقوق 
مالکيت را منتقل مي کنند، مورد پذيرش 
قرار گيرد؟ مراحل و وسايل موثر براي 
دفع مدعي ديگر کدام است؟ به اين داليل 
است که داد و ستد بيشتر دارايي ها در 
خارج از غ��رب محدود به دواير محلي 

طرف هاي دادوستد است.

رو  کش��ورهاي  اساس��ي  مش��کل 
ب��ه پيش��رفت و کش��ورهاي بل��وک 
کمونيس��م س��ابق، به طور روش��ن، 
نب��ود تش��کيالت تج��اري و مقاطعه 
کاري )Entrepreneurship( نيس��ت: 
کش��ورهاي فقير طي 40 سال گذشته 
ميلياردها دالر اماکن مسکوني به دست 
آورده اند. آنچه کش��ورهاي فقير فاقد 
آنند، نبود دسترس��ي به سازوکارهاي 

مالکيتي اس��ت ک��ه بتواند ب��ه نحوي 
حقوقي، پتانسيل يعني )نيروي بالقوه( 
اقتصادي داراي��ي هاي آن ها را تعيين 
کند تا اين دارايي ها در بازار وس��يع و 
بالقوه اقتصادي براي توليد، تامين مادي 

را ضمانت کند.

چرا منشاء پيدايش سرمايه، معمايي 
چنين پيچيده ش��ده اس��ت؟ چرا ملت 
هاي ثروتمند جهان ک��ه در اندرزهاي 
اقتصاديشان اين چنين صريح هستند 
تشريح نمي کنند که نظام رسمي مالکيت 
براي تشکيل سرمايه تا چه حد ضروري 
و اجتناب ناپذير است؟ پاسخ اين است 
که مراحل و عملکرده��اي درون نظام 
 )ASSET( رس��مي مالکيت که داراي��ي
را ب��ه س��رمايه )Capital( تبديل مي 
کند، تصورش بسيار مشکل است. اين 
مراحل در هزاران خرده قوانين، مقررات 
اجتماعي، نظارت هاي رس��مي و عرف 
هاي حاکم مخفي ش��ده است. هرکسي  
در دام چنين باتالق و منجالب حقوقي 
گرفتار شود، چنانچه بخواهد بداند که 
اين نظام چگونه کار مي کند، مسلمًا تحت 
فشار شديد قرار خواهد گرفت. بنابراين 
تنها راهي که مي توان بر آن نظاره کرد، 
راه خارج از نظام است – از بخش فوق 
قوانين حقوقي جايي که من و بيشترين 
همکاران من، بيشترين پژوهش هايمان 

را پيرامون آن انجام مي دهيم- 
نظ��ام هاي رس��مي مالکيت غرب به 
شش طريق به شهروندانش اجازه مي 

دهد سرمايه توليد کنند.

  1 - تعيي��ن ظرفييت اقتصادي 
دارائي ها:   س��رمايه با نوشتن روي 
يک سند رسمي ، به صورت وثيقه، قرار 
داد و يا ديگر موارد مشابه – متولد مي 
ش��ود و برخالف چشمگيرترين حالت 
ظاهري دارايي، اقتصادي ترين و مفيد 
ترين کيفيت دارايي را نش��ان مي دهد. 
براي مثال لحظه اي که شما توجهتان را 
روي عنوان يک خانه متمرکز مي کنيد، و 
نه روي خود خانه، به طور خودکار، از 
دنياي مادي به کهکشان تصورات گام 
نهاده ايد، جايي که س��رمايه )کاپيتال( 

درآن زندگي مي کند.

دليل اينکه مالکيت رس��مي، مفهومي 
ناب اس��ت زماني پيش مي آيد که خانه 
دس��ت عوض مي کند)د ست به دست 
مي گ��ردد(: هيچ چيز ب��ه طورفيزيکي 
عوض نمي ش��ود. دارائ��ي، خود خانه 
نيس��ت بلکه مفهومي اقتصادي درباره 
خانه است ، متجسم دريک نماد قانوني 
، که ويژگيهاي  فيزيکي آن را تش��ريح 
نمي کند بلکه بيش��تر به کيفيت معنادار 
اقتصادي و اجتماع��ي آن مي پردازد، 
وما آدميان آن را به خانه نس��بت داده 
ايم )همچ��ون توانايي کارب��رد آن در 
هدف هاي گوناگون- براي مثال تامين 
بودجه براي سرمايه گذاري دريک کار 
بازرگاني بدون اينکه خانه را بفروشيم- 
يا ايجاد امنيت مالي براي وام دهندگان 
به صورت حق تصرف ملک، ياوام، حق 
ارتفاقي )حق مالک در نحوه استفاده از 
ملک( )EASEMENT( يا س��اير حقوق 
مندرج در قراردادها.( در کش��ورهاي 
پيش��رفته ارائه اسناد مالکيت به عنوان 
تامين منافع طرف ه��اي ديگر معامله 
صورت مي گيرد و شرايط ذيحسابي را 
با فراهم آوردن همه اطالعات ارجاعات، 
مقررات و مکانيزم هاي اجرايي قانوني 

مورد لزوم فراهم مي آورد.

به اين ترتيب مالکيت قانوني به غرب 
افزار آالتي را عرضه کرد که بدانوسيله 
در ماوراي مفهوم مادي دارايي به توليد 
مازاد اقدام کند. حاال، اگر کسي خواست 
يا نخواس��ت، در هر حال نظام مالکيت 
قانوني ب��ه پلکاني تبديل گرديد، که اين 
 )Assets( ملت ها را از کائنات دارايي ها
در وضعيت طبيعيشان به کائنات قابل 
تصور س��رمايه )کاپيت��ال( نقل مکان 
داد يعني جايي که دارايي توانس��ت، به 
صورت نيروي بالقوه کاماًل حاصلخيز 

قابل رويت شود.

2-ادغ��ام اطالع��ات پراکن��ده 
در درون ي��ک نظام: اس��تداللي که 
کاپيتاليزم )نظام س��رمايه داري( را در 
مغرب زمين پيروز کرد و در ساير نقاط 



جهان به صورتي مبهم گسترش يافت 
اين است که بيشترين دارايي ها نزد ملت 
هاي غربي به صورت ادغام ش��ده در 
درون يک نظام ثمربخش رسمي درآمده 
اس��ت. البته اين درآميختگي سرسري 
اتفاق نيفتاد، بلکه درس��ده نوزدهم طي 
دهها سال سياس��تمردان، قانونگزاران 
)نمايندگان پارلم��ان( و قضات، حقايق 
پراکنده و متف��رق و عرف و قوانين را 
که در ش��هرها و دهات، ساختمان ها، 
و م��زارع حاکم بود، جمع آوري و همه 
را در درون يک نظام ادغام کردند. اين 
»فرآيند« ادغام مقررات مالکيت، که يکي 
از لحظات انقالب��ي در تاريخ ملت هاي 
پيشرفته به حس��اب مي آيد باعث شد 
تمام اطالعات و قوانين حاکم بر ثروت 
انباش��ته شهروندانش��ان گردآوري و 
نگاهداري ش��ود پيش از اين دسترسي 
ب��ه، اطالعات پيرامون دارايي، به ندرت 
امکانپذير ب��ود. هر مزرع��ه اي با هر 
امکاني دارايي خود و مقررات حاکم بر 
آن ها را در دفاتري به صورت اوليه و 
ب��ه طور ناقص، يا با عالئم خاص، و يا 
شهادت هاي شفاهي ثبت مي کردند اما 
اين اطالعات چکيده و پراکنده بود و در 
دسترس هيچ کس يا موسسه اي نبود.

درخور توجه اينکه، کشورهاي درحال 
پيشرفت و کشور هاي کمونيستي سابق 
هنوز هم به يک نظام مالکيت رس��مي 
واحد و به قول معروف يک کاسه اقدام 
نکرده اند. براساس مطالعه نگارنده اين 
نوشته، اين کشور ها هرگز حتي از يک 
نظام حقوقي نيز برخوردار نش��ده اند 
و ل��ذا دريافته ام ک��ه، صدها و هزارها 
مورد، از طريق سازمان هاي گوناگون، 
برخي حقوقي، برخي ديگر فوق حقوقي 
از بازرگان��ي ه��اي خصوصي گرفته 
تا س��ازمان هاي مربوط ب��ه واگذاري 
مسکن، فقط قادر به انجام اقدامات مورد 
نظر خود بوده ان��د. نتيجه آنکه، آنچه 
مردم اين کشورها در مورد امالک خود 
مي توانند انج��ام دهند فقط محدود به 
تخيالت و تصورات مالکين و دوستان 
و آش��نايان آنها در کشورهاي غربي 
مي باشد که اطالعات امالک به صورت 

اس��تاندارد درآمده و ب��ه طور عام در 
دسترس است، آنچه را مالکين در مورد 
دارايي هاي خود مي توانند انجام دهند، 
بهره مندي از تصورات مشترک شبکه 

وسيعي از مردم است.

براي يک فرد غربي ممکن است جاي 
تعجب باش��د که بيش��ترين ملت هاي 
جهان هنوز بايد توافق هاي مربوط به 
مالکيت خود را به صورت يک سيستم 
هماهنگ حقوقي در يکديگر تلفيق کنند. 
براي غربي هاي امروزه، مفروض اين 
است که فقط يک قانون وجود دارد- و 
آن قانون رسمي است- هرچند روزي 
روزگاري، انج��ام ام��ور مالکيت هاي 
گوناگون به صورت غير رس��مي، نزد 
هر ملتي يک ع��رف متداول بود، پديده 
اي که دس��ت کم دويس��ت سال قدمت 
دارد. دليلي که دنبال کردن تاريخ تلفيق 
نظام هاي گسترده ي مالکيت را مشکل 
مي کند، اين است که مراحل انجام تلفيق 
و به اصطالح يک کاس��ه کردن قوانين 
مالکيت رسمي س��الهاي دراز به طول 

انجاميده است.

3- م��ردم را مس��ئول کردن. 
يکپارچگي تمامي نظام هاي مالکيت در 
يک قانون رس��مي مالکيت، س��بب شد 
مشروعيت و حقانيت حقوق مالکين را 
،از حوزه سياس��ي کميت��ه هاي محلي 
خ��ارج و  در محدوده غير ش��خصي 
قانون قرار دهد.آزاد سازي مالکيت از 
محدوديت هاي کرداري محلي ويکپارچه 
کردن آنها  در يک حوزه و نظام حقوقي 

، مسئوليت مردم را تسهيل کرد.
با تبديل مردمي با منافع واقعي ملکي 
به مردماني اهل حس��اب، نظام مالکيت 
رسمي مالکيت فردي را از جمعي پديد 
آورد و ديگ��ر م��ردم نيازي نداش��تند 
به مناس��بت ها و رابط��ه هاي خاص 
همس��ايگي متکي باشند، يا اقداماتي به 
عمل بياورند تا بدانوسيله حق حفاظت 
از حقوق دارايي خود راتضمين نمايند. 
بدي��ن ترتيب ب��ا آگاهي از مش��کالت 
توانستند بياموزند چگونه مي توانند از 
دارايي خود ارزش هاي مازاد ايجاد کنند. 

اما بايد هزينه هاي آن را مي پرداختند: 
زماني که کسي در درون نظام مالکيت 
ق��رار مي گرف��ت، مالکين شناس��ايي 
مي ش��دند. به اين ترتيب، کس��ي را که 
درمقابل کاال يا خدماتي که مصرف مي 
کند، پرداخت نکرده باشد مي توان تعيين 
هويت کرد، يا از او پرداخت غرامت ادعا 
کرد، يا او را م��ورد جريمه قرار داد، و 
يا تحريم اقتصادي بر او تحميل نمود، 
و يا مي ت��وان درجه اعتبار او را پايين 
آورد و به اين ترتيب، مقامات رس��مي 
قادر خواهند شد از انجام عمليات خالف 
و قراردادهاي غير شرافت آميز با اطالع 
ش��وند و خدمات مربوط��ه را معلق يا 

اقدامات حقوقي اعمال کنند.

بين ملت هاي مغرب زمين، احترام به 
مالکيت و داد و ستد، با زندگي روزمره 
شهروندان آنها عجين شده است که در 
واقع، ناشي از اعمال نظام هاي مالکيت 
رسمي حاصل آمده است. نقش مالکيت 
رس��مي نه تنها حفاظت از حق مالکيت 
بلک��ه، در عين حال تامين داد و س��تد، 
ش��هروندان را در کشورهاي پيشرفته 
ترغيب مي کند که با حفظ احترام، مواد 
ق��رارداد را اجرا کنن��د و مطيع قانون 
باش��ند. مالکيت حقوقي ب��ه اين ترتيب 
انجام وظاي��ف و تعهدات را ايجاب مي 

کند.

فقدان مالکيت حقوقي، خود نش��انگر 
آنست که چرا شهروندان ملت هاي روبه 
پيشرفت و کشور هاي کمونيستي، نمي 
توانند قراردادهاي سودآور با بيگانگان 
منعقد کنند و ب��ه گرفتن اعتبار، بيمه و 
ضمانت، ي��ا خدمات رفاه��ي مبادرت 
ورزند. زيرا مالکيتي ندارند که از دست 
بدهن��د و از آنجايي که مالکيت حقوقي 
ندارند، لذا، به عنوان طرف هاي قرارداد 
مورد اعتبار نيستند. مردماني که چيزي 
براي از دس��ت دادن نداشته باشند در 
دام زير زمين هاي کثيف دنياي قبل از 

سرمايه داري گرفتارند. 

4- قابل تبديل کردن دارايي ها: 
از مهمترين چيزهايي که نظام رس��مي 
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مالکيت انجام مي دهد، تبديل دارايي ها 
از موقيعت و شرايط قابل دسترسي به 
موقعيت و شرايطي است که بيشترين 
قابليت دسترس��ي را دارا باش��د تا در 
نتيج��ه بتواند کار اضاف��ي انجام دهد. 
برخ��الف دارايي مادي اس��ناد معرف 
مالکي��ت ب��ه منظور تح��رک معامالت 
بازرگاني به س��هولت تجميع، تعميم و 
تجهيز و مورد استفاده قرار مي گيرند. 
چنانچه ويژگي هاي برجسته اقتصادي 
يک دارايي را از موضع سخت و خشک 
مادي آن تفکيک کنيم، س��بب مي شود 
دارايي »قابليت تبديل ش��دن« پيدا کند 
يعن��ي توانايي و قدرتي به دس��ت مي 
آي��د که آن را عماًل براي انجام هرگونه 
معامله بازرگاني قابل انطباق مي سازد.

چنانچ��ه داراي��ي را در گ��روه هاي 
اس��تاندارد توصيف کني��م، يک نظام 
ادغام ش��ده مالکيت رسمي مقايسه دو 
ساختماني را که از نظر معماري متفاوت 
از يکديگ��ر ولي براي ي��ک مقصود بنا 
گرديده، براي ما امکان پذير مي سازد. 
اين عمل ما را مجاز مي کند که بس��يار 
س��ريع و ارزان، در عين حال که فرض 
م��ي کنيم داراي��ي ها از ي��ک واحدند، 
بتوانيموجوه مشترک و اختالفات آن ها 

را تشخيص دهيم.

توصيف استاندارد مالکيت در غرب، به 
نحوي نوشته شده که تلفيق داراي ها را 
نيز تسهيل مي کند. زيرا مقررات رسمي 
مالکيت مستلزم اين است که دارايي ها 
را به نحوي توضيح و تش��خيص دهد 
که نه تنها حد و ح��دود صورت مفرد 
آن معلوم باش��د، بلکه تشابهات آن را 
نس��بت به دارايي هاي ديگر نشان دهد 
و در نتيجه نيروي تلفيقي بالقوه آن را 
بيشتر روشن کند. از طريق بکارگيري 
يادداش��ت هاي اس��تاندارد، مي توان 
تعيين کرد که چگون��ه مي توان از يک 
دارايي خاص بيشترين سودآوري را به 

دست آورد.

اوراق رسمي معرف مالکيت دارايي 
ها انس��ان را قادر مي سازد که بدون 
دس��ت زدن به دارايي آن ها راتقس��يم 

کن��د. درحاي که ي��ک دارايي مانند يک 
کارخانه رسمي، مي تواند به هر تعداد 
تقسيمات و اجزاء کوچکتر تقسيم شود. 
ش��هروندان ملت هاي پيشرفته، بدين 
ترتيب، قادرند بيش��ترين دارايي هاي 
خ��ود را به نحوي تقس��يم کنند که هر 
يک از آن تقسيمات به افراد مختلف، با 
حقوق مختلف به طريقي نعلق پيدا کند 

که بتواند نقش داشته باشد.

اسناد مالکيت رس��مي مي تواند، به 
عنوان جانش��ين هاي مادي دارايي ها 
به کار گرفته شود، به نحوي که بتواند 
مالکين و سرمايه داران خصوصي را 
تشويق کند براي کش��ف موارد ديگر 
س��ودآوري هاي س��رمايه هاي خود 
وارد عمليات ش��وند. به ع��الوه، تمام 
اسناد مالکيت رس��مي به طريقي طرح 
ريزي مي ش��ود که اندازه گيري ساده 
خواص مربوط به دارايي را تسهيل کند. 
استانداردها، سيس��تم ها و نظام هاي 
مالکليت رسمي غربي، توانسته است به 
طور چش��مگير هزينه هاي معامالت و 

نقل و انتقال دارايي ها را کاهش دهد.

5- ايجاد ش��بکه مالکيت: با قابل 
تبديل کردن دارايي ها از طريق اتصال 
مالکين به دارايي ها، دارايي ها به آدرس 
ها ، مالکيت به قانون و با تدارک اطالعات 
در مورد تاريخچه دارايي و مالکين که 
به س��ادگي قابل دسترسي باشد، نظام 
رسمي مالکيت شهروندان غربي را در 
يک شبکه افراد با هويت و نماينده هاي 
بازرگاني مسئول و پاسخگو درآورد. 
فرايند مالکيت رسمي سبب پيدايش تمام 
زمينه هاي افزارهاي ارتباطي مانند مرکز 
کنترل ارتباط راه آهن، شده است. کمک 
مالکيت رسمي به بش��ريت، حمايت از 
مالکيت نيست: حاشيه نشين ها، سازمان 
هاي تهيه اسکان، مافياها و حتي قبايل 
اوليه توانايي دارند به خوبي از دارايي 
خود حفاظت کنند. پيروزي حقيقي نظام 
مالکيت اين اس��ت که توانست جريان 
ارتباطات مربوط به دارايي ها و نيروي 
بالقوه آن ها را به نحوي ريش��ه اي و 
بنيادي بهبود بخش��يده، اعتبار مالکان 

آن را ب��اال ببرد. مالکيت حقوقي غربي، 
همچنين براي بازرگان��ي ها اطالعات 
الزم پيرامون دارايي ها، مالکان آن ها و 
نيز آدرس هاي قابل تائيد و اسناد قابل 
روي��ت از ارزش هاي ملک��ي را فراهم 
مي کند و تماي��م آن ها منجر به تثبيت 
سوابق اعتباري مي شود. اين اطالعات 
و يکپارچگي قانون، کنترل ريسک داد و 
س��تدها را با افزارهايي مانند بيمه و يا 

بورس امکان پذيرتر مي کند.

به نظر مي رس��د، اشخاص به ندرت 
توجه کرده اند که نظام حقوقي مالکيت 
در يک کش��ور پيشرفته هسته مرکزي 
يک ش��بکه پيچيده ارتباطات را تشکيل 
مي دهد و شهروندان معمولي را مجهز 
مي کند که هم ب��ا دولت و هم با بخش 
خصوصي، ارتباط تنگاتنگ داشته باشند 
و از اي��ن طريق ب��راي آن ها امکاناتي 
بوجود م��ي آورد که بتوانند اجناس و 
اموال و خدمات بيشتر به دست آورند. 
در نتيجه، بدون داش��تن افزاري به نام 
مالکيت رسمي، درک اين موضوع بسيار 
مشکل است که در غرب، چگونه دارايي 
ه��ا، انجام هر چي��ز را به نحر موفقيت 

آميز، امکان پذير مي سازد.

6 -حمايت از داد و ستد ها: يک 
دليل بس��يار مهم که چرا نظام مالکيت 
رسمي  غربي مانند يک شبکه عمل مي 
کند اين اس��ت که تمامي اوراق مالکيت 
)قباله ها، اس��ناد رسمي، اوراق بهادار، 
وثيق��ه ها و قرارداده��ا( را که مواضع 
پ��ر اهمي��ت اقتص��ادي داراي��ي ها را 
نشان مي دهد متواليًا متعاقب با زمان 
و مکان، پيگي��ري و مورد حمايت قرار 
مي گيرد. موسس��ات دولتي و رسمي 
در کش��ورهاي غربي همه، کارگذاران 
نمايندگان و قائم مقام يک ملت پيشرفته 
هستند و کارشان رسيدگي و بررسي 
س��وابق و پرونده هايي مي باش��د که 
داراي تمامي توضيحات مفيد اقتصادي 
و شرح حال دارايي ها مي باشد مانند: 
زمين، ساختمان ها، احشام، کشتي ها، 
صنايع، معادن يا هواپيماها. اين پرونده 
ها اطالع��ات مربوط ب��ه دارايي نظير 



تامين اعتبار – حقوق ارتفاقي )حق مالک 
در استفاده از ملک( اجاره، بدهي معوق، 
ورشکس��تگي، رهن در اختيار کساني 
که مايلند دارايي رامورد اس��تفاده قرار 
داده و کاربري آن را باال برند يا محدود 
کنن��د قرار مي دهد عالوه بر سيس��تم 
هاي مثبت امالک عمومي، بس��ياري از 
ساير خدمات خصوصي پيدا شده است 
ک��ه طرف هاي معامله را در تثبيت، راه 
اندازي و تعقيف ام��ر مورد نظر کمک 
کرده تا اينکه به آس��اني و با اطمينان 
 Surplus“ خاطر، بتوان ارزش افزوده

Value” توليد کرد.

هر چند اين مسائل به اين منظور برپا 
شده اس��ت که حامي امنيت در مالکيت 
باش��د و درعين حال داد و س��تد ها را 
حفاظت کند ولي بديهي است که سيستم 
هاي غربي بيشتر تاکيد بر امنيت داد و 
ستدها دارد.امنيت اصواًل موجب فراهم 
شدن اعتماد در داد و ستد مي شود تا 
آنکه مردم بتوانند با سهولت بيشتر در 
رگ هاي دارايي خود همانند يک سرمايه 
نقد، حيات و زندگي احساس کنند. دقت 
غربي ها بر روي کسب اطمينان خاطر 
در داد و س��تد ها، به شهروندانش��ان 
اي��ن امکان را مي دهد ک��ه مي تواند با 
کمترين تع��داد معامالت، مبالغ عظيمي 
از دارايي را به حرکت درآورند. اما اين 
در بيشترکش��ورهاي رو به پيشرفت 
معکوس اس��ت. به نحوي که قانون و 
نمايندگي هاي دولتي و رسمي غرق در 
دام قانون استعماري گذشته ها هستنند 
که در راستاي عدم حمايت مالکيت است 
و بدين طري��ق مي��راث دار آرزوهاي 

مردگان شده اند.

نتيج��ه کي��ري: بيش��ترين علت 
در  فق��را  گرفت��ن  ق��رار  درحاش��يه 
کش��ورهاي رو به رشد وملت هاي در 
گذشته کمونيست ، ناشي از ناتواني آنها 
در بهره گيري از اثرگذاري هاي شش 
گانه ايست که مالکيت رسمي به وجود 
مي آورد. چالش��ي که اين کشورها با 
آن روبه رو هس��تند اين نيست که آيا 
اينه��ا بايد پول توليد ي��ا  دريافت کنند، 

مهم آن اس��ت که آيا اي��ن ملت ها مي 
توانند نهادهاي حقوق��ي را درک کنند 
واراده سياسي الزم براي ساختار نظام 
مالکيت را که مي تواند به س��هولت در 
دسترس فقرا قرار گيرد، مورد استفاده 

قرار دهند يا نه؟

 Fernand Braudel فرناند ب��رودل
تاريخ نگار فرانس��وي، اين نکته را که 
در آغاز، سرمايه داري غربي، فقط در 
خدمت گروهي طبقه ممتاز قرارداشته 
اس��ت، همچون امروز درجاها ي ديگر 

دنيا معمائي بزرگ يافت.

مسئله کليدي آن اس��ت که دريابيم، 
چرا در گذش��ته نحوه زندگي آن بخش 
از جامع��ه  که من ترديد ن��دارم آن ها 
را س��رمايه داربخوانم، همانند زندگي 
درجامي شيش��ه يي و ج��دا از جامعه 
ب��ود، و نم��ي توانس��تند کل جامعه را 
دربرگرفتنه و توس��عه دهند؟)چرا اين 
گونه بود که سهم مهمي از سرمايه فقط 
بخش معيني از اقتصادرا تش��کيل مي 
داد و در تمام��ي بازار اقتصادي امکان 

تشکيل نمي يافت(

م��ن باور دارم که پاس��خ پرس��ش 
ب��رودل Braudel در مح��دود بودن 
امکان دسترسي به مالکيت رسمي قرار 
دارد، سرمايه گذاران محلي و خارجي 
چه در غرب قديم و چه در کش��ورهاي 
رو ب��ه پيش��رفت و ي��ا کش��ورهاي 
کمونيستي سابق . هر دو داراي سرمايه 
اند ،دارائي آنها کم يا بيش درهم ادغام 
ش��ده ، قابل تعويض است، به صورت 
يک ش��بکه درآم��ده ، و توس��ط نظام 
هاي رسمي مالکيت مورد حمايت قرار 
دارد، اما اين ها فقط يک اقليت کوچکند 
– يعني کساني هس��تند که توان بهره 
گيري از کارشناسان حقوقي متخصص 
وبرقراري ارتباط داخلي را دارند و در 
عين حال براي عبور از نوارهاي قرمز 
نظام رس��مي مالکيت از شکيبايي هاي 
الزم برخوردارن��د. اما بيش��تر مردم، 
که نمي توانند از حاصل کارش��ان که 
به وسيله نظام رس��مي مالکيت به آن 

ها ارائه مي ش��ود بهره برداري کنند، 
کساني هستند که خارج از جام شيشه 

اي برودل Braudel زندگي مي کنند.

اين جام شيشه اي، سرمايه داري را 
به يک باش��گاه خصوصي تبديل کرده 
است که  فقط مش��تي طبقه ممتاز مي 
توانند به آنجا وارد ش��وند و بيليون ها 
خش��مگين در بيرون ايستاده به درون 
آن نظاره مي کنن��د . اين جدايي نژادي 
س��رمايه دارها اجبارًا ت��ا زماني ادامه 
خواه��د يافت ک��ه ما خ��ود را به نقطه 
اي برس��انيم که اين نقص بزرگ را که 
در نظام حقوقي و سياس��ي بيشترين 
کشورها وجود دارد و مانع مي شود که 
اکثريت از ورود به نظام مالکيت رسمي 

محروم شوند، ريشه کن کنيم

 زمان مناس��بي اس��ت  ب��راي آنکه 
دريابيم چرا بيشتر کشورها نتوانسته 
اند نظام هاي رسمي مالکيت باز ايجاد 
کنند.اين لحظه ايس��ت که جهان سوم 
وملل کمونيس��ت س��ابق با تالش جاه 
طلبان��ه خود مي کوش��ند ب��ا از ميان 
برداشتن جهم شيشه يي نظام سرمايه 

داري را به اجرا درآورند.

 اي��ن نوش��ته برگرفت��ه ي��ي 
ازفص��ل س��وم کت��اب »معماي 
س��رمايه«  نوش��ته:هرناندو دو 
 ) Hernando de soto (س��وتو
اقتصاددان سرش��ناس و رئيس 
کنوني  موسس��ه براي آزادي و 
 Institute for  ،)دموکراسي)ليما
Liberty & Freedom و پيش از 
اين مش��اور اقتصادي- سياسي  
رئيس جمهور کشور پرو، مندرج 
Finance & Develop- :ددرمجله

ment/3.2001 مي باشد.

د کتر امير هوشنگ اميني
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اخي��رًا آژان��س م��رزي پادش��اهي 
 UKBA= )United Kingdom متحده
Border Agency( وابسته به وزارت 
کش��ور بريتانيا بروش��وري با شعار 
»مرزهايم��ان را ب��ا کنت��رل مهاجرت 
امن نگاهداريم«، منتش��ر کرده است و 
اطالعات مهمي را براي بازديد کنندگان 
از بريتاني��ا، دانش��جويان و کارمندان 
داراي وي��زاي ورود ب��ه بريتانيا ارائه 

نموده است که. اهم آن عبارتند از:

آنچه هن��گام ورود در مرز روي 
مي دهد: 

 واردين ب��ه بريتانيا هنگام ورود در 
مرزهاي بريتانيا مکلف به همراه داشتن 
مدارک زير ب��راي ارائه ب��ه مامورين 

آژانس مرزي بريتانيا مي باشند: 
گذرنامه معتبر  -

ويزاي معتبر  -
کارت تکميل ش��ده ورود به   -
کشور که در هواپيما يا مرز ورودي به 

مسافر داده مي شود.
مامورين آژانس گذرنامه و اسکن ويزا 
و کارت ورود به بريتانيا را کنترل مي 
کنند. ممکن است از مسافر اثر انگشت 
نيز گرفته شود، چنانچه مسافر داراي 
ويزا و گذرنامه معتبر نباش��د از ورود 

وي به کشور جلوگيري خواهد شد.
پادشاهي متحده در همکاري نزديک 
با ساير کشورها از درست بودن هويت 
اشخاص وارد به کشور اطمينان حاصل 

مي کند.
کارشناسان جعل هويت و مدارک که 
در آژانس مرزي به کار اش��تغال دارند 
از ورود اشخاصي که با مدارک جعلي 
قصد ورود به کشور را دارند ممانعت 

مي کنند.
از اين رو، افسر مربوطه ممکن است 

براي اجازه ورود به کش��ور از ش��ما 
اطالعات بيشتري بخواهد.

درص��ورت ارائه م��دارک جعلي يا 
اطالعات نادرست، مس��افر نمي تواند 
وارد کش��ور گش��ته و ممکن است تا 
حدود 10 سال بعد اخذ اجازه ورود به 
کش��ور از او صلب شود، ضمنًا کمک 
به اشخاص براي ورود غير قانوني به 
بريتانيا جرم تلقي مي شود، درصورت 
اثبات جرم، ش��خص ممکن است تا 14 

سال به زندان محکوم شود.
بنابراين قبل از س��فر به بريتانيا بايد 
اطمينان حاصل کرد ک��ه مدارک براي 
ارائه ب��ه مامورين آژان��س معتبر مي 

باشند.

مسافرت با فرزندان:
آژانس م��رزي بريتانيا )UKBA( در 
اجراي وظائف خود به محافظت از افراد 

خردسال اهميت زيادي مي دهد.
درصورتي که کودکي زير 18 س��ال 
سن با سرپرست خود به بريتانيا سفر 
کند، نام سرپرست بايد در ويزاي کودک 

ذکر شده باشد.
در صورت��ي ک��ه کودک ب��ه عنوان 
مسافر بدون سرپرست قصد ورود به 
بريتانيا را داش��ته باشد، مي تواند تنها 
و يا با بزرگس��ال ديگري وارد بريتانيا 

شود.
در صورتي که ش��ما هم��راه کودک 
هس��تيد ولي يکي از والدي��ن وي نمي 
باشيد و يا به احتمال يکي از والدين وي 
به نظر نيائيد )ب��ه طور مثال نام فاميل 
ش��ما متفاوت از کودک باشد( پيشنهاد 
مي ش��ود ب��راي تس��هيل ورود خود 
به کش��ور، براي اثبات م��ورد مدارکي 
مرتبط با نسبت خود با کودک و داليل 
سفر کودک به بريتانيا براي ارائه همراه 

داشته باشيد، مانند: 
-  شناس��نامه ي��ا م��دارک فرزن��د 
خواندگي که نشاندهنده نسبت شما با 

کودک باشد.
-  نامه اي از مدرسه کودک که تاريخ 
ش��روع ترم هاي تحصيلي وي در آن 

ذکر شده باشد.
-  بليط رفت و برگشت که طول اقامت 

شما را در بريتانيا نشان دهد.
-  در صورتي که شما يکي از والدين 
کودک هس��تيد ولي نام فاميل ش��ما و 
کودک متفاوت اس��ت، اسناد ازدواج يا 

طالق.

شرايط ويزا:
                   ويزاي ورود به بريتانيا 
سند مهمي اس��ت و مشتمل بر شرايط 

اقامت شما در بريتانيا مي باشد.
زماني که شما ويزاي ورود خود به 
بريتانيا را دريافت مي کنيد، موظف مي 
باشيد آن را مطالعه و به شرايط اقامت 

خود در بريتانيا توجه داشته باشيد.
شما موظف هستيد، زماني که ويزاي 
خ��ود را دريافت مي کني��د، به دقت آن 
را مطالعه کنيد و چنانچه فکر مي کنيد 
اشتباهي در ويزاي ش��ما وجود دارد، 
فورًا با مرکزي که ويزا را براي ش��ما 

صادر کرده است تماس بگيريد.
ويزاي شما ش��امل قسمت هاي زير 

مي باشد:

 Valid until( تاريخ پايان اعتبار
:)date

تاريخي که شما بايس��تي کشور را 
ترک کني��د، جز آنکه ويزاي ش��ما اين 
اجازه را داده باش��د که براي تمديد آن 
درخواست ارائه دهيد. در اين صورت، 
بايس��تي اين کار را قبل از اتمام تاريخ 

راهنماي ورود به بريتانيا

مرزهايمان را با کنترل مهاجرت امن نگاهد اريم
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اعتبار ويزاي خود انجام دهيد.
 )Length of stay( طول مدت اقامت
اين حداکثر مدت زماني اس��ت که شما 
مجاز به اقامت در کشور مي باشيد. در 
صورتي ک��ه داراي ويزاي ورود مکرر 
)multiple entry( باشيد، اين حداکثر 
مدت زماني اس��ت که شما در يک سفر 

مجاز به اقامت در کشور مي باشيد.

 other( ساير شرايط
:)Conditions

                                                   
      هر شرايط مخصوصي که مربوط 
به ويزاي ش��ما مي شود، در اينجا ذکر 
شده است. به عنوان مثال، درصورتي 
که ويزاي ش��ما اين اجازه را نمي دهد 
که در کش��ور مش��غول به کار شويد 
اين ش��رط در اينجا ذکر مي شود، در 
صورتي که ويزاي ش��ما شامل جمله 
 ”no recourse to public funds“
باشد، شما قادر به دريافت بيشتر کمک 
هزينه ها، اعتبارات مالياتي و يا کمک هاي 
سکونتي که بوسيله دولت پرداخت مي 
شوند، نخواهيد بود. اگر شما به کشور 
به عنوان يک بازديد کننده س��فر کرده 
ايد، شما نمي توانيد از خدمات پزشکي 
ملي )national health service( مگر 

در موارد اورژانس استفاده کنيد.  
 valid from( تاريخ ش��روع اعتبار

:)date
ش��ما زودتر از اين تاريخ نمي توانيد 

وارد کشور شويد.

:)entry terms( شرايط ورود
 ”MUL1“ اگر در ويزاي ش��ما لغت
ذکر شده است، اين به آن معناست که 
شما مجاز هستيد که مکررًا در طي مدت 
زمان اعتبار ويزايتان وارد کشور شويد. 
در صورتي که ويزاي شما داراي عدد 
“01” باش��د، شما فقط مي توانيد از آن 
براي يکبار ورود به کشور در طي مدت 
زمان اعتبار ويزايتان اس��تفاده کنيد و 
اگر داراي عدد “02” باشد، اين به معناي 

دو بار ورود است.
:)visa category( نوع ويزا

به دليل مشخصي براي شما ويزاي 

ورود به کش��ور صادر شده است، لذا 
ش��ما بايد در چارچوب آن عمل کنيد. 
انواع مختلف ويزا در رنگ هاي متفاوت 

هستند.
ش��ما چه براي بازدي��د و چه براي 
کار يا تحصيل به کش��ور س��فر کنيد، 
موظف هس��تيد بر طبق شرايط مذکور 
در ويزايتانعمل کنيد. ب��ه عنوان مثال، 
اگر ويزاي شما اجازه کار همراه ندارد، 
شما نبايد به کار اشتغال ورزيد، در غير 
اينصورت ش��ما ممکن است مجبور به 
پرداخت جريمه، اخراج از کشور و حتي 
تا مدت 10 س��ال قادر به بازگش��ت به 

بريتانيا نباشيد.
اين امکان وجود دارد که شما مجبور 
به پرداخت هزينه هاي پزشکي خود در 
صورت استفاده از خدمات ملي پزشکي 
)national health service( ش��ويد، 
البته در موارد معمولي شما پيشاپيش 
نياز ب��ه پرداخت هزينه ه��اي درمان 
اورژانس نداريد، شما بايد بيمه درماني 
الزمه را همراه داش��ته باشيد و هزينه 
خدمات پزش��کي الزمه را با پزش��ک 
مربوطه قب��ل از انجام درم��ان مورد 

مذاکره قرار دهيد.
شما فقط در شرايط بسيار محدودي 
مي توانيد براي افزايش مدت و يا تغيير 
شرايط ويزاي خود در طي اقامتتان در 
کش��ور اقدام کنيد، در صورت هرگونه 
ترديد درمورد آنچه ويزايتان به ش��ما 
اجازه انجام آن را مي دهد، لطفًا آخرين 
اطالع��ات مربوطه را از طريق س��ايت 

اينترنتي زير دريافت کنيد:
www.uksa.homeoffice.gov.

 uk\visas

محدودي��ت  ورود اجن��اس ب��ه 
کشور:

هنگام ورود ب��ه بريتانيا از خارج از 
تحاديه اروپا، ش��ما مي توانيد مقداري 
کاال براي اس��تفاده شخصي خود و يا 
براي دادن هديه بدون پرداخت ماليات، 

همراه داشته باشيد، مانند:
200 نخ سيگار، يا  -
100 سيگاريلو، يا  -

50 سيگار برگ، يا  -

250 گرم تنباکو.  -
ساير اجناس:

جمعًا ت��ا س��قف ارزش 390 پوند، 
شامل هدايا و سوغاتي.

ورود م��واد دخني فقط ب��راي افراد 
باالي 17 سال مجاز است. ورود کاال با 
ارزش بيش از 250 پوند شامل مايعات 
اس��ت، س��قف اعضاء يک گروه براي 

ادغام 290 پوند مجاز نيست.
در صورت��ي ک��ه مام��وران آژانس 
)UKBA( نس��بت ب��ه تعل��ق جنس به 
ش��خص و براي استفاده شخصي وي 
شک کنند، ش��خص مورد سوال قرار 
خواهد گرفت و جنس مش��کوک ممکن 

است توقيف شود.
پيشنهاد مي ش��ود براي اطالع کامل 
Travel-“ ااز اجناس مجاز به نوش��ته

ling to the UK notice 1” در مح��ل 
بازرسي گمرک در سايت زير مراجعه 

فرماييد:
www.ukba.homeoffice.gov.
uk/travellingtotheuk

وجه نقد باالي 10000 يورو:
در صورت ورود مستقيم به بريتانيا 
از خارج از اتحاديه اروپا و همراه داشتن 
بيش از 10000 پوند وجه نقد، بايد فرم 
 cash declaration( اعالم دارايي نقدي
form( را تکميل کنيد. اين شامل سکه، 
چک هاي مسافرتي، چک هاي بانکي و 
يا ساير ارزها مي باشد. اين به منظور 
جلوگيري از ورود وجوه نقدي به کشور 

براي استفاده هاي غيرمجاز مي باشد.
اف��زون بر اي��ن، در صورت س��فر 
مستقيم کشوري خارج از اتحاديه اروپا 
و همراه داش��تن بيش از 10000 يورو 
وجه نق��د )و يا مع��ادل آن( موظف به 

اعالم مورد مي باشيد.
در صورت تکميل نکردن فرم مذکور 
و ي��ا ارائه اطالعات نادرس��ت جريمه 

خواهيد شد.
در صورتي که شما مطمئن نيستيد که 
وجه نقد در اختيارتان بيش از 10000 
يورو مي باشد، با يکي از افسران آژانس 

مورد را در ميان بگذاريد.
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انگليس و روسيه
 تالش براي توسعه روابط همزمان با پذيرش اختالفات 

با توجه به فراز و فرودهاي متعدد در 
روابط انگليس و روسيه طي سال هاي 
اخير، شايد بهترين تعبير براي وضعيت 
موجود در روابط دو كش��ور؛ »تالش 
براي توسعه روابط همزمان با پذيرش 

اختالفات موجود« باشد.  
به رغم سپري شدن دو دهه از پايان 
رسمي جنگ سرد، هنوز روابط لندن - 
مسكو به اندازه كافي گرم نشده است كه 
همه يخ هاي موجود در فضاي تعامالت 
دو كشور را آب كند... شايد حتي انتظار 
آب ش��دن همه ي��خ ه��ا در روابط دو 
كشور در ش��رايط فعلي انتظاري واقع 

بينانه نباشد. 
به همين دليل اكثر تحليلگران معتقدند 
كه مقامات انگليس و روس��يه در سال 
هاي اخير تالش ك��رده اند با پرهيز از 
مطلق كردن اختالفات موجود، با تقويت 
واقع گراي��ي و به صورت كاربردي به 
گسترش روابط در حوزه هايي كه هر 
دو كش��ور منافع مشترك قابل توجهي 

در آنها دارند، اقدام كنند. 
در همين راستا ديويد كامرون نخست 
وزي��ر انگليس اين هفته در راس هياتي 
عازم مس��كو مي شود تا اولين نخست 
وزير اين كشور باشد كه طي پنج سال 

اخير به روسيه سفر مي كند. 
روابط انگليس و روسيه طي دو دهه 
گذش��ته همواره با فراز و نشيب هاي 
زيادي هم��راه بوده و دو كش��ور هر 
از گاهي طرف مقابل را به جاسوس��ي 
و اعم��ال خالف ش��ئون ديپلماتيك در 
خاك كش��ور مقابل متهم كرده اند، اما 
مهمترين تحول روابط لندن - مس��كو 
به س��ال 2006 ميالدي ب��از مي گردد 
كه سايه س��نگين آن هنوز بطور كامل 

برطرف نشده است. 
در نوامبر سال 2006 ميالدي فردي 
به نام »الكس��اندر ليتويننك��و« مامور 

اطالعاتي س��ابق روسيه كه به انگليس 
پناهنده شده بود و در لندن اقامت داشت 
به طرز مش��كوكي به قتل رسيد. منابع 
انگليسي قتل اين جاسوس سابق را به 
يك جاسوس ديگر روسي به نام »آندره 
لوگووي« نسبت دادند و مدعي شدند كه 

وي با فرمان مقامات روسي و مشخصا 
والديمي��ر پوتين رييس جمهوري وقت 

روسيه اقدام به اين كار كرده است. 
پلي��س انگلي��س ني��ز بعدا ب��ه طور 
رس��مي »لوگ��ووي« را ب��ه مس��موم 
كردن»ليتويننكو« ب��ا نوعي ماده راديو 
اكتي��و متهم كرد و از مقامات روس��ي 
خواس��ت كه وي را ب��راي بازجويي و 

محاكمه به انگليس تحويل دهند. 
اين درخواست انگليس نه تنها به رغم 
گذش��ت پنج س��ال و اعمال فشارهاي 
مختل��ف اجابت نش��ده، بلك��ه مقامات 
روس��ي هر بار با قاطعي��ت در مقابل 
اعمال فشارهاي انگليس مقابله به مثل 
كرده اند. بستن دفاتر شوراي فرهنگي 
بريتانيا)بريتيش كانسيل( در شهرهاي 
مختلف روسيه - به جز مسكو- از جمله 

اين اقدامات تالفي جويانه بوده است. 
به هرح��ال موضوع قتل »ليتويننكو« 
تاكنون همچنان الينح��ل باقي مانده و 

مقامات انگليس و به ويژه رسانه هاي 
اين كش��ور هر بار ك��ه فرصتي براي 
ديدار با مقامات روسي به وجود آمده 
بر ضرورت پيگيري اين مس��اله تاكيد 

كرده اند. 
طي پنج سال گذشته دو كشور در چند 

نوبت اقدام به اخراج ديپلمات هاي طرف 
مقابل و وارد كردن اتهامات جاسوسي 
به اتباع يكديگر كرده اند، اما به نظر مي 
رسد پس از تغييرات به وجود آمده در 
فضاي سياس��ي دو كشور از جمله بر 
سر كار آمدن دولت ائتالفي در انگليس، 
دو طرف بيش��تر مايلند با دور ش��دن 
از موضوعات اختالف��ي نظير پرونده 
»ليتويننكو« و بسته ش��دن اكثر دفاتر 
و مراكز »ش��وراي فرهنگ��ي بريتانيا 
)بريتيش كانسيل(« در روسيه به سمت 

نقاط اشتراك حركت كنند. 
حتي خ��ود »آندره لوگ��ووي« متهم 
اصلي در پرونده قت��ل »ليتويننكو« در 
آستانه سفر نخس��ت وزير انگليس به 
روسيه به تلويزيون اسكاي نيوز گفته 
است كه به نظر وي حتي آقاي كامرون 
هم آرزو مي كند كه در اين ش��رايط از 
اين موض��وع عبور كند و به فكر آينده 

باشد. 
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دومينيک استراوس کان به فرانسه برگشت

دومينيک استراوس کان و همسرش 
روز سوم سپتامبر به فرودگاه جان اف 
کندي نيوي��ورک رفتند و راهي پاريس 

شدند
دوميني��ک اس��تراوس کان، رئي��س 
سابق صندوق بين المللي پول صبح روز 
يکشنبه، چهارم سپتامبر، وارد پاريس، 

پايتخت فرانسه شده است.
آقاي اس��تراوس کان، آن سينکلير، 
همسرش و دخترشان، عصر روز شنبه 
)سوم سپتامبر(، خانه اجاره اي خود را 
در نيوي��ورک ترک کرده و به فرودگاه 

جان اف کندي نيويورک رفته بودند.
براساس گزارش ها، آقاي استراوس 
کان و همس��رش در ف��رودگاه پاريس 
با تعداد قابل توجه��ي از خبرنگاران و 
عکاسان روبه رو ش��ده اند، ولي بدون 
هيچ اظهارنظري و با لبخند از فرودگاه 
خارج وس��وار خودرويي ش��ده اند که 

منتظرشان بود.
آق��اي اس��تراوس کان ک��ه پيش از 
اين، يکي از مدعيان احتمالي رياس��ت 
جمهوري فرانسه به شمار مي رفت، از 
ماه مه )بيش از س��ه م��اه پيش( که در 
ارتب��اط با اتهامات مرب��وط به تعرض 
جنسي به خدمتکار يک هتل، بازداشت 

شد، در آمريکا به سر مي برد.
او چن��د روز بع��د از بازداش��ت در 
آمريکا، از رياس��ت صندوق بين المللي 

پول استعفا داد.
ماه گذشته، يک قاضي دادگاه در شهر 
نيويورک تمام اتهام هاي مطرح عليه او 
از جمله تعرض جنسي به خدمتکار زن 

يک هتل را لغو کرد.
گزارش ش��ده اس��ت ک��ه گذرنامه 
آقاي استراوس کان هفته گذشته به او 

برگردانده شده است.
او که 62 سال دارد، تمام اتهامات را 

رد مي کند.
بر اساس گزارش ها، پرونده شکايت 
مدني نفيس��اتو ديال��و، خدمتکار هتل 
س��وفيتل در منهتن نيويورک و شاکي 
اين پرونده، عليه آقاي اس��تراوس کان 

همچنان در جريان خواهد بود.

دومين اد عا
به گ��زارش آسوش��يتدپرس، آقاي 
استراوس کان و همسرش روز شنبه، 
س��وم س��پتامبر، در پايان��ه ش��رکت 

هواپيمايي ايرفرانس ديده شدند.
دومينيک اس��تراوس کان در ماه مي 
گذشته و زماني بازداشت شد که سوار 
يک هواپيما به مقصد پاريس شده بود. 

او ي��ک هفته در زندان به س��ر برد و 6 
هفته هم تحت بازداشت خانگي بود.

دادستاني نيويورک اواخر ماه ميالدي 
گذشته خواهان لغو اتهامات مطرح شده 

عليه آقاي استراوس کان شده بود.
ترديد درب��اره صحت اتهامات خانم 
ديالو، شاکي پرونده، دليل اين درخواست 

دادستان ها اعالم شده است.
در جريان رس��يدگي به اين پرونده، 
آزماي��ش دي ان اي نش��ان داد که بين 
دو طرف )متهم و ش��اکي( »برخوردي 
جنس��ي« در اتاق��ي در هتل س��وفيتل 
در ماه مه رخ داده اس��ت، ولي وکالي 
آق��اي اس��تراوس کان تاکيد کردند که 
اين برخ��ورد، بر اس��اس رضايت دو 
طرف بوده است. دادستان اين پرونده 
نتوانست مشخص کند که در اين رابطه 

از زور استفاده شده است يا نه.
در عين حال، آقاي استراوس کان در 
فرانسه با اتهام مشابه ديگري روبه رو 

بان��و، رمان نويس  اس��ت. تريس��تان 
فرانس��وي، او را به تالش براي تجاوز 
جنس��ي در جري��ان ي��ک گفت وگو در 
س��ال 2002 ميالدي متهم کرده است.

خانم بانو اين اتهامات را بعد از تشکيل 
پرونده عليه آقاي اس��تراوس کان در 
آمريکا، مطرح کرد و گفت که قبال نگران 
بوده است که کسي حرف هايش را باور 

نکند.
دومينيک استراوس کان پيش از اين 
به عنوان نام��زد اصلي احتمالي حزب 
رقابت  براي  فرانس��ه  سوسياليس��ت 
با ني��کال س��ارکوزي، رئيس جمهوري 
کنوني اين کشور در انتخابات رياست 
جمهوري س��ال ميالدي آينده فرانسه 
مطرح بود.کريس��تين فريزر، خبرنگار 
بي بي س��ي در پاري��س مي گويد که با 
توجه به شرايطي که در ماه هاي گذشته 
به وجود آمده است، احتمال خيلي کمي 
وجود دارد که آقاي استراوس کان در 
رقابت هاي مربوط به انتخابات رياست 
جمهوري فرانس��ه شرکت کند، هرچند 
مي توان انتظار داش��ت که در صورت 
پيروزي حزب سوسياليس��ت فرانسه 
در اين انتخابات، او ب��ه عنوان يکي از 
اعضاي هيات دولت فرانسه مشغول به 

کار شود.



رئيس بانک مرکزي ايران:
يک باره اعالم کردند که بانک مرکزي ديگر آمار نرخ تورم را منتشر نکند

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي 
ايران در واکنش به واگذاري مسئوليت 
انتش��ار نرخ تورم به مرکز آمار ايران 

گفت :
» يکباره اعالم کردند که نرخ تورم را 
بانک مرکزي اعالم نکند و فالن سازمان 

اعالم کند.«
 بهمني درگفتگ��و با خبرگزاري مهر 
گفت:  بانک مرک��زي قبال توضيح داده 
است که حدود 80 سال است نرخ تورم 
را اع��الم کرده و در ح��ال حاضر نيز 

آمار نرخ تورم را توليد مي کند.
عدم انتش��ار آمارهاي اقتصادي در 
چند س��ال اخير به خصوص نرخ رشد 
تورم در س��ه سال گذش��ته از سوي 
بانک مرکزي ايران انتقادهاي زيادي را 

متوجه دولت کرده است.
برخي کارشناسان مي گويند، دولت 
به دليل کاهش ش��ديد رشد اقتصادي 
مانع از انتشار آمار شده است تا به اين 

وسيله، ناکامي خود را پنهان کند.
با وجود انتقادات تند کارشناسان و 
نمايندگان مجلس، دولت با مصوبه اي 
مسئوليت انتشار آمار تورم را از بانک 
مرکزي گرفت��ه و آن را به مرکز آمار 

ايران محول کرده است.
به همين دليل، بانک مرکزي که هر ماه 
نرخ تورم را به صورت رس��مي اعالم 
مي کرد در سه ماه گذشته آمار رسمي 
از نرخ تورم ارائه نداده در حاليکه مرکز 
آمار نيز در اين زمينه س��کوت اختيار 

کرده است.
تا به حال آمار بان��ک مرکزي ايران 

در زمينه شاخص هاي اقتصادي نظير 
رشد اقتصادي و تورم رسميت داشت 
و مورد اس��تناد کارشناسان قرار مي 
گرفت ولي با تصميم جديد دولت، از اين 
پس بايد آمار مرکز آمار ايران مبنا قرار 

گيرد.
در س��ال هاي اخير بانک مرکزي و 
مرکز آمار در زمينه تهيه و توليد آمار 
اقتصادي فعاليت داشته اند ولي هيچگاه 
نتايج آمارگيري آنه��ا در زمينه هايي 

نظير نرخ تورم يکسان نبوده است.
ب��ه عنوان نمونه بان��ک مرکزي نرخ 
تورم ارديبهش��ت ماه امس��ال را 14.2 
درصد اع��الم کرده ول��ي نتايج مرکز 
آمار ايران نرخ تورم همين ماه را 16.7 

درصد نشان مي دهد.
البته هميش��ه نرخ تورم اعالم ش��ده 
از س��وي مرکز آمار بيشتر نبوده بلکه 
در م��واردي نظير س��ال 88 نرخ تورم 
اعالم شده از س��وي مرکز آمار ايران 
9.5 درصد و نرخ تورم اعالم ش��ده از 
س��وي بانک مرکزي براي همين سال 

10.8 درصد بود.
تفاوت نرخ تورم اعالم شده از سوي 
مرکز آم��ار و بانک مرکزي داليل زياد 

دارد. تفاوت سال پايه نرخ تورم و سبد 
کاالهايي که براي سنجش ميزان تورم 
استفاده مي شود، جزو مهمترين مواردي 
مي باشد که به نظر کارشناسان باعث 
ش��ده است آمار اعالم ش��ده از سوي 
بانک مرکزي و مرکز آمارايران متفاوت 
باش��د. در حال حاضر سال پايه بانک 
مرکزي س��ال 1383 است در حالي که 
سال پايه مرکز آمار ايران سال 1381 

مي باشد
از زمان ش��روع حذف يارانه ها در 
زمس��تان سال گذش��ته، سرعت رشد 
تورم بيش��تر شده و بنابر اين گزارش، 
در هشت ماه اول اجراي اين طرح شش 
درصد به نرخ تورم، اضافه شده است.

برخي کارشناس��ان مي گويند که به 
دليل افزايش ش��ديد قيمت برخي مواد 
سوختي، نرخ تورم در ماه هاي آينده با 

سرعت بيشتري رشد خواهد کرد.
آقاي بهمن��ي مي گويد: »ب��ا اجراي 
هدفمندي يارانه ها کار بس��يار عظيمي 
صورت گرفته اس��ت، چگونه مي توان 
انتظار داش��ت که با افزايش دو يا سه 
برابري قيمت ها و افزايش قيمت بنزين 
از 100 و 400 به 700 تومان، نرخ تورم 
کاهش يابد، مش��خص است که به نرخ 

تورم افزوده مي شود.«
نرخ تورم تيرماه س��ال 16.3 درصد 
اعالم ش��ده و آقاي بهمني مي گويد که 
بيش��تر از 6.4 درصد از آن مربوط به 

حذف يارانه هاست.

اخبار كوتاه اقتصاد ي
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بحران مالي منطقه يورو خيلي جد ي است،غفلت کنيم يورو فرو مي ريزد
وزي��ر دارايي انگليس ب��ه همتايان 
اروپايي خود هشدار داد بحران مالي 
در منطقه يورو بسيار جدي است. در 
صورت كوتاهي مقام��ات ، مي تواند 
منجر به فروپاش��ي مال��ي اين منطقه 

شود.  
از  فرانس��ه  به گزارش خبرگزاري 
ك��ه در جمع  اس��بورن«  لندن، »جرج 
شماري از تجار، س��رمايه گذاران و 
افراد ثروتمند بانفوذ ش��هر منچستر 
سخن مي گفت، خاطرنشان كرد:»من 
از وزراي داراي��ي تمام كش��ورهاي 
اروپاي��ي مي خواهم ك��ه جدي بودن 
بحران مال��ي در منطقه يورو را درك 
كنند و با تمام قدرت به آن رس��يدگي 

كنند«. 
وزي��ر دارايي انگلي��س در حالي به 

همتايان اروپايي خود هش��دار داد كه 
نشس��ت وزراي دارايي اتحاديه اروپا 

قرار است در لهستان برگزار شود. 
اس��بورن افزود: گرچ��ه انگليس از 
اعضاي منطق��ه يورو نيس��ت اما از 
مش��كالت موجود در اي��ن منطقه نيز 
س��ودي نمي برد و ب��ه همين دليل ما 
مي خواهي��م اين بحران هرچه زودتر 

به پايان يابد. 
بح��ران اقتص��ادي در منطقه يورو 
موجب شد تا هفته جاري بسياري از 
اروپايي  كش��ورهاي  مالي  بازارهاي 
با افت بيش از پنج درصدي ش��اخص 

هاي كل مواجه شوند. 
آمار نش��ان مي دهد ك��ه افت هاي 
اخير در بازارهاي مالي اروپا، از سال 

2008 تاكنون بي سابقه بوده است. 

بسياري از بورس هاي مهم اروپايي 
مانند فوتس��ي در لن��دن ، كك 40در 
پاريس، ايبكس در مادريد و ِدكس در 
آلمان هفته گذشته را پر نوسان پشت 

سر گذاشتند. 
براين اس��اس رهبران كش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا تالش مي كنند تا 
به راه حلي مشترك براي حل و فصل 
بحران بدهي برخي كشورهاي منطقه 

يورو دست يابند. 
بحران مال��ي در منطق��ه يورو در 
حالي اس��ت كه افت اعتبار اقتصادي 
آمريكا نيز بر نگراني سرمايه گذاران 
و دس��ت ان��دركاران بازارهاي مالي 

اروپايي افزوده است.  

اختالف مسکو و لندن بر سر ترجمه صحبت هاي کامرون 
ب��ه دنب��ال س��فر دو روزه »ديويد 
كام��رون« نخس��ت وزي��ر انگليس به 
روسيه و انتشار سخنان وي در پايگاه 
اينترنتي كرملين كه گفته مي ش��ود به 
صورت ناقص منعكس شده است، دور 
جدي��دي از تنش ميان مس��كو و لندن 

بروز كرد.  
سرويس روسي بنگاه سخن پراكني 
بي بي سي روز گذشته گزارش داد كه 
در ترجمه روسي منتش��ره در پايگاه 
اينترنتي كرملين از س��خنان كامرون، 
»ض��رورت برقراري آت��ش بس ميان 
روس��يه و گرجس��تان« از قل��م افتاده 

است. 
س��رويس مطبوعات��ي كاخ كرملين 
نيز در پاس��خ به اين گ��زارش، امروز 
چهارشنبه اعالم كرد كه ترجمه منتشر 
ش��ده در پايگاه اينترنتي اي��ن نهاد با 

استناد به ترجمه مترجم همزمان همراه 
هيات انگليسي بوده و نمي توان روس 

ها را به خاطر اين كار سرزنش كرد. 
بر پايه اين گزارش، عبارت »ما درباره 
ضرورت تضمين اج��راي كامل آتش 
بس 2008 ميان روس��يه و گرجستان 
مذاكره كرديم« منتسب به كامرون در 
متن منتش��ر ش��ده در پايگاه اينترنتي 
دولت انگليس و نيز نسخه انگليسي آن 
در پايگاه اينترنتي كرملين وجود دارد. 

در همين حال س��رويس مطبوعاتي 
كرملين نيز اعالم كرد كه در متن منتشر 
شده كنفرانس خبري مشترك كامرون 
با »دميتري مدوديف« رييس جمهوري 
روسيه در پايگاه اينترنتي دولت انگليس 
عبارت »ابراز همدردي نخس��ت وزير 
انگلي��س ب��ا حادثه س��قوط هواپيماي 
بازيكنان تيم هاكي ياروسالول« حذف 

شده است. 
بنا بر اعالم بخش روسي بي بي سي، 
ناهمخوان��ي هاي ديگري نيز ميان متن 
منتشر ش��ده در پايگاه اينترنتي دولت 
انگليس و پايگاه اينترنتي كاخ كرملين از 
س��خنان كامرون در مدت حضور وي 

در مسكو به چشم مي خورد. 
در همين حال كارشناسان سياسي با 
اشاره به برجسته شدن اختالف مسكو 
و لندن بر س��ر ترجمه هاي متفاوت از 
سخنراني هاي ياد شده از آن به عنوان 
نشانه عمق س��ردي روابط انگليس و 

روسيه ياد مي كنند. 
نخست وزير انگليس براي انجام سفر 
كاري دو روزه و مذاك��ره با مقام هاي 
روس درباره اختالفات دو كش��ور به 

مسكو سفر كرد. 
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تورم در انگليس افزايش يافت 

بر اساس آمار رسمي دولت انگليس،  
در پي افزايش هزينه پوش��اك،  خدمات 
مالي و اجاره بها،  تورم در اين كشور از 
رقم 4 و 2 دهم درصد در ماه ژوئن به 

4 و 4 دهم درصد افزايش يافت.  
به گزارش خبرگزاري فرانسه،  اداره 
مل��ي آمار انگليس در گزارش��ي اعالم 
كرد:  »علت اصلي افزايش تورم ناش��ي 
از افزايش بهاي خدمات مالي،  پوشاك و 
كفش، لوازم خانگي،  تجهيزات خانگي و 

نگ��ه داري آن ها و افزايش اجاره بهاي 
مسكن بوده است.« 

بر اس��اس پيش بيني روند بازار در 
انگليس،  انتظار مي رفت كه تورم در اين 
كش��ور 4 و 3 دهم درصد رشد داشته 

باشد. 
بانك مركزي انگليس پيش بيني كرد، 
نرخ تورم در اين كشور اروپاي غربي 
ب��ه پنج درصد تا پايان س��ال جاري و 
پيش از كاهش قيمت ها در سال 2012 

افزايش يابد كه اين رقم عمدتا ناش��ي 
از افزايش صورت حس��اب برق و گاز 

خواهد بود. 
همچنين بانك مركزي انگليس اوايل 
ماه جاري به علت رشد اقتصادي اندك 
اين كشور و نيز وخيم تر شدن بحران 
بدهي هاي منطقه يورو نرخ بهره را به 
پايين ترين سطح خود يعني نيم درصد 

كاهش داد. 

فرصت طلبي انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا در روزهاي دشوار آن 

به نوش��ته يك روزنامه انگليس��ي، 
»ويليام هي��گ«، وزير امور خارجه اين 
كشور، معتقد اس��ت لندن مي تواند با 
كاهش روابط خ��ود با اتحاديه اروپا و 
كش��ورهاي عضو آن موقعيت خود را 

ارتقا بخشد.  
روزنامه انگليسي ديلي ميل به نقل از 
هيگ نوشت: اين مساله در مورد اتحاديه 
اروپا درس��ت اس��ت و ممكن است در 
مورد مناطق ديگري نيز به تدريج مفيد 

واقع ش��ود. در واقع ما با خارج شدن 
از عضوي��ت در اين اتحاديه مي توانيم 

موقعيت خود را بهبود بخشيم. 
اين روزنامه در ادامه افزود: او تاكيد 
دارد كه تش��كيل اتحادي��ه اروپا بدون 
اعمال قوانين الزم در زمينه هزينه هاي 
دولت و پرداخت ماليات ها اش��تباهي 

بزرگ بوده است. 
در همين راس��تا، »ديويد كامرون«، 
نخس��ت وزي��ر انگليس نيز از س��وي 

سياس��تمداران مخال��ف عضويت در 
اتحاديه اروپا معروف به »يوروسپتيك« 
به شدت تحت فشار قرار دارد تا براي 
خروج يا ادامه عضويت اين كشور در 

اتحاديه اروپا همه پرسي برگزار كند. 
يک هفته قبل، شكايت نامه اي با 100 
هزار امضا به دس��ت دولت اين كشور 
رس��يد كه براي برانگيختن بحث هاي 

پارلماني در اين باره كافي است. 
در عين حال، قرار اس��ت 80 نماينده 
مخالف عضوي��ت در اتحاديه اروپا از 
حزب محافظه كار براي بررس��ي اين 
موض��وع و تغيير عضويت انگليس در 

اين اتحاديه با يكديگر مالقات كنند. 
هيگ حمايت خود را از اين اقدام اعالم 
كرده و گفته اس��ت كه اين گروه آينده 

انگليس را رقم مي زنند. 
وي همچني��ن ط��رح هاي��ي را براي 
بازبيني در وضع وزارت امور خارجه 
و كسب برتري ديپلماسي انگليس مطرح 
كرد و هفته گذشته گفت تعداد كاركنان 
سفارتخانه هاي انگليس در هند و چين، 
افزايش مي يابند و در ديگر كش��ورها 
مانند كره شمالي حضور قويتري بايد 

داشته باشند.  
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  آمريکا و انگليس تمايل خود را به سرمايه گذاري نفتي در يمن ابراز کردند 

پاي��گاه اطالع رس��اني التغيير نوش��ت: 
سفيران آمريكا و انگليس تمايل كشورشان 
را به افزايش سرمايه گذاري هاي نفتي در 

يمن اعالم كردند.  
سفيران انگليس و آمريكا در صنعا تمايل 
كشورشان را به افزايش سرمايه گذاري در 

بخش نفت و گاز در يمن اعالم كردند. 
اين اظهار تمايل از سوي آمريكا و انگليس 
در جريان ديدار س��فيران اين كشورها با 
امير العيدروس وزير نف��ت و معادن يمن 
بيان شد و جرالد فايرستاين سفير آمريكا و 
جان ويلكس سفير انگليس در صنعا تمايل 
ش��ركت هاي آمريكايي و انگليس��ي را به 

سرمايه گذاري در بخش صنعت نفت يمن 
و استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري 

در اين بخش اعالم كردند. 
خبرگزاري رسمي يمن )سبأ( نيز اعالم 
ك��رد وزير نفت و معادن يمن از س��رمايه 
گ��ذاري آمري��كا و انگلي��س در اين بخش 

اس��تقبال كرد و گفت كه اين اقدام موجب 
تقويت روابط اقتصادي و سياسي دو طرف 

مي شود. 
وي گف��ت كه فرص��ت هاي س��رمايه 
گذاري در بخش نفت و گاز در يمن با ارائه 
تسهيالت به سرمايه گذاران و اعمال قوانين 

تشويقي اعمال مي شود. 
العي��دروس با اظهار اينكه يمن مي تواند 
به موفقيت هاي اين چنيني در سطح منطقه 
اي و بين المللي دست يابد تاكيدكرد دولت 
آماده اس��ت همه نوع تسهيالتي به شركت 
هايي كه مايل به س��رمايه گ��ذاري در اين 

بخش هستند، ارائه دهد. 

اعتراض طرفد اران محيط زيست به حفر چاه گاز در شمال غرب انگليس 
 جمع��ي از فع��االن طرف��دار محيط 
زيس��ت و س��اكنان محل��ي در منطقه 
»س��اوت پورت« واقع در شمال غرب 
انگلي��س چادر زدند تا اعتراض خود را 
به برنامه حفر چ��اه گاز در اين منطقه 

اعالم كنند.  
   قرار است نخستين چاه براي توليد 
اي - Shale Gas« در  »گاز صخ��ره 
انگليس در منطقه »ساوت پورت« حفر 
ش��ود ولي فعاالن محيط زيس��ت مي 
گويند شكافتن صخره ها با استفاده از 
مواد شيميايي و همچنين تزريق مقادير 
زيادي آب به زير زمين اقدامي خطرناك 
اس��ت و مي تواند باعث آلودگي محيط 

زيست و رانش زمين شود. 
»سوني خان« يكي از فعاالن طرفدار 
محيط زيس��ت گفت: متاسفانه شركت 
ه��اي توليد انرژي ب��ا اولويت دادن به 
سود خود نگراني هاي زيست محيطي 

را ناديده مي گيرند. 
وي افزود: در حالي كه ش��ركت هاي 

نفت و گاز تولي��د گاز صخره اي را به 
دليل كربن پايي��ن آن جزو انرژي هاي 
پاك قلم��داد مي كنند ولي هنوز نگراني 
ها و سواالت جدي درباره توليد چنين 
گازي و شكافتن صخره ها وجود دارد 

كه بي پاسخ مانده است. 
فعاالن محيط زيست مي گويند: چند 
ماه پيش ك��ه روند جنجالي حفر چنين 
چاه هايي در منطقه آغاز شد، دو زمين 
لرزه خفي��ف روي داد و به همين دليل 
در اوايل تابستان كار حفر چاه به حالت 

تعليق درآمد. 
بر اس��اس برآورد س��ازمان زمين 
شناسي انگليس، اين كشور حدود 150 

ميليارد مترمكعب منابع گازي در خشكي 
دارد كه با حفر اين گونه چاه ها قابل بهرده 
برداري است، ولي فعاالن طرفدار محيط 
زيس��ت مي گويند عواقب و آسيب هاي 
زيست محيطي حفر چنين چاه هايي هنوز 

بدرستي ارزيابي نشده است. 
اين فعاالن خواستار تعليق كليه فعاليت 
ه��ا براي حفر چاه ه��اي صخره اي تا 
زمان انجام يك مطالع��ه جامع درباره 

تاثيرات زيست محيطي آن شده اند. 
به گفت��ه آنان حتي در آمريكا كه اين 
صنعت س��ابقه بيش��تري دارد اكنون 
نگراني هاي جدي درباره تاثيرات منفي 
مواد شيميايي استفاده شده، انفجارهاي 
صورت گرفته براي شكافتن صخره ها 
و گازهاي گلخانه اي منتش��ره، مطرح 

شده است. 
فع��االن محيط زيس��ت قرار اس��ت 
اردوگاه اعتراض��ي خ��ود را ت��ا روز 
يكشنبه در منطقه »ساوت پورت« برپا 

نگه دارند. 
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اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

برگزاري مجمع عمومي عاد ي ساالنه اتاق
مجمع عموم��ي عادي س��االنه اتاق 
بازرگاني و صنايع و مع��ادن ايران و 
انگليس که به روال معمول  هر دو سال 
يکبار تش��کيل مي شود، حسب دعوت 
بعمل آم��ده از طريق جراي��د و اطالع 
رس��اني مستقيم راس س��اعت 17:00 
روز ش��نبه 11 تير ماه س��ال جاري با 
حضور اکثريت اعضاء، در طبقه هشتم 
اتاق اي��ران و با حض��ور آقايان دکتر 
فرش��چي از معاونت ام��ور بين الملل 
و حس��يني نماينده واحد حقوقي اتاق، 

تشکيل گرديد.
با به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاء 
حاضر در جلس��ه، دکت��ر اميني نايب 
رئيس و دبيزکل اتاق رسميت جلسه را 
اعالم و پس از اداي خيرمقدم دس��تور 

جلسه را بشرح زير اعالم کرد:
- اداي خيرمقدم توسط رياست اتاق.

- ارائه گزارش هيات مديره خطاب به 
مجمع.

- ارائ��ه گزارش عملک��رد مالي اتاق 
توسط حسابرس اتاق.

- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق.
- ارائه برنامه سال جاري اتاق توسط 

دکتر اميني.
- برگزاري انتخاب��ات اعضاء هيات 

مديره براي دور جديد فعاليت اتاق.
- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار.

- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 
براي دور جيديد فعاليت اتاق.

- ساير مطالب قابل طرح در مجمع.

پس از اعالم دستور جلسه ،مهندس 
خاموشي رياست اتاق ضمن اداي خير 
مقدم به اعضاء حاضر در جلسه با توجه 
ب��ه جو حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي 
کشور و از جمله اتاق با تکيه بر وظائف 
اتاق و ضرورت مشارکت کليه اعضاء 

در فعاليت هاي ات��اق يادآور اهميت و 
نقش اتاق در توسعه بازرگاني خارجي 
کشور و امکان پادرمياني در خصوص 
رفع مسائل و مشکالت بازرگاني ايران و 
انگليس به تفصيل بياناتي ايراد و توصيه 
شد بس��يار خوب خواهد بود چنانچه 
ع��الوه بر مجام��ع، گردهمائ��ي هائي 
ماهانه يا حداقل دو ماهه برگزار ش��ود 
تا اعضاء از نزديک و بيشتر با يکديگر 
به تبادل اف��کار بپردازند و تا جايي که 
ممکن است از رفت و آمد به انگليس و 

تبادل افکار با تجار و صاحبان سرمايه 
انگليس��ي و دعوت آنان به کشوردريغ 
نش��ود. ايش��ان در پايان سخنان خود 
از دکتر اميني خواس��تند گزارش هيات 

مديره را قرائت کند. 
گزارش همراه ب��ا اداي توضيحاتي 

قرائت و مورد تائيد قرار گرفت.
پ��س از آن گزارش حس��ابرس نيز 
قرائ��ت و بعد از اداي پاس��خ به برخي 

پرسش ها از تصويب گذشت.
گزارش بازرس��ي نيز درپي قرائت و 

از تصويب گذشت.
با توجه به اينکه دستور جلسه بعدي 
برگزاري انتخابات هيات رئيس��ه اتاق 

براي دور جديد فعاليت اتاق بود هيات 
رئيس��ه مجمع به ترتيب در پي انتخاب 
ش��دند. آقاي��ان ايرج دانش ب��ه عنوان 
رئيس، رامين طاعتي و شاهرخ ظهيري 
به عنوان ناظر و منوچهر هامون منشي. 
سپس با توجه به فهرست نامزدها راي 

گيري آغاز شد.
همزم��ان و پيش از جم��ع آوري و 
شمارش آراء مجددًا روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه رس��مي اتاق تعيين 

شد.

با ش��مارش آراء از ميان نامزدهاي 
عضويت درهيات مديره آقايان مهندس 
علينقي سيد خاموشي، عالء ميرمحمد 
صادقي، دکتر علي ش��رقي، علي حمزه 
نژاد و خانم ه��ا زهرا نقوي و مرضيه 
ابراهيمي و دکتر اميرهوشنگ اميني به 
عنوان اعضاء اصلي و آقايان جعفر ذره 
بيني و مهندس س��عيد خليلي به عنوان 
اعضاء علي الب��دل و خانم زهرا مطلب 
زاده بعنوان بازرس قانوني وحسابرس 
وآق��اي غالمرضا ش��جاع ب��ه عنوان 

بازرس علي  البدل، انتخاب شدند.
جلس��ه راس س��اعت 19:30 پايان 

پذيرفت.
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برگزاري جلسات هيات مديره
در دوره مورد گزارش جلسات هيات 
مديره همه ماهه با حضور کليه اعضاء 

تشکيل گرديد.
در نخستين جلس��ه بعد از برگزاري 
مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق که با 
حضور اعضاء منتخب جديد تش��کيل 
گرديد، انتخابات داخلي انجام و به ترتيب 
آقايايان مهندس سيد علينقي خاموشي 
به عنوان رئيس، عالء ميرمحمدصادقي 
نايب رئي��س، علي حمزه ن��ژاد خزانه 
دار ، خان��م نقوي منش��ي وآقاي دکتر 
علي ش��رقي و خانم مرضيه ابراهيمي 
ب��ه عنوان عضو هي��ات مديره و دکتر 
اميرهوشنگ اميني نيز کماکان به عنوان 
نايب رئيس و دبي��رکل انتخاب ومقرر 
گرديد مراتب هم��راه با گزارش مجمع 
در روزنامه رسمي کشور درج و اعالم 

شود. 
داين جلس��ه و دو جلسه ديگر بعد از 
تبادل اخبار اقتصادي کشور و استماع 
گزارش اقدامات دبيرخان��ه اتاق براي 
تقويت اتاق و پيش��برد برنامه ها اتخاذ 
تصميم و بنابه پيشنهاد آقايان مهندس 
علي کاله��دوز اصفهاني ک��ه از جمله 

موسس��ين اتاق مي باشند و همچنين 
مهندس بهروز بوش��هري ب��ه عنوان 
مش��اوران عالي هيات مدي��ره انتخاب 
و مق��رر گرديد ب��راي حضور در کليه 
جلس��ات هيات مديره از ايشان دعوت 

بعمل آيد.

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

 کميسيون آموزش و فناوري هاي نوين
اولين جلس��ه  اين  کميسيون بعد از 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق 
در تيرماه در مرداد ماه و با حضورکليه 
اعضاء داوطلب عضويت در کميسيون 
خان��م ها:مر ضي��ه ابراهيم��ي، مهناز 
معصوم��ي وآقاي��ان: آرش آزمنديان، 
حميدرض��ا حي��دري،  احمد دش��تي، 
محس��ن دهقاني، حميدرضا شهابيان، 
رامين طاعتي، عبدالرض��ا نوروزي و 
منوچهر هامون، با حضور دکتر اميني 
نايب رئي��س اتاق تش��کيل گرديد. در 
اين جلس��ه طبق روال انتخابات هيات 
رئيسه کميسيون انجام شد و به ترتيب 
آقاي منوچه��ر هامون به عنوان رئيس 
کميسيون،  خانم مرضيه ابراهيمي نايب 
رئيس وآقاي ش��هابيان به عنوان دبير 
کميسيون انتخاب شدند. سپس درباره 
برنامه س��ال جاري کميسيون بحث و 
گفتگو به عمل آمد ومقررگرديد برنامه 
هاي  مورد نظربراي تائيد در جلسه بعد 

مطرح و  نهائي شود.

جلسه ماهانه شهريور به علت درسفر 
خارج از کشور بودن رئيس کميسيون 
وتصادف با ماه مبارک رمضان برگزار 

نگرديد.
کميسيون بازرگاني و صنعت و  

تبادل گردشگري
کميسيون مورد اشاره در دوره مورد 

گزارش بنا به روال معمول در نخستين 
جلس��ه بعد از برگزاري مجمع عمومي 
س��االنه اتاق که با حضور بيش��ترين 
تع��داد اعضاي داوطل��ب عضويت در 
کميسيون تشکيل گرديد انتخابات هيات 
رئيس��ه کميس��يون  برگزار شد و بنا 
به راي اعضاء هيات رئيس��ه دور قبل 



روز 22 ژوئي��ه، »ت��ام اس��ميت« و 
هم��کاران ايش��ان در جلس��ه اي ک��ه 
ات��اق بازرگاني انگلي��س و ايران که با 
س��خنراني ل��رد المونت، رئي��س اتاق 
آغ��از به کار کرد، ش��رکت جس��ته و 
درباره خدماتي که ECO براي تسهيل 
صادرات از انگليس ارائه مي دهد و در 
اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران روز 22 
ژوئيه سال جاري جلسه اي با حضور 
اعضاء و مهمانان اتاق به رياس��ت لرد 
المونت برگزار کرد. س��خنران اصلي 
در اين جلس��ه آقاي تام اسميت، رئيس 
سازمان نظارت بر صادرات ECO بود 
که همراه با دو دستيارش در اين جلسه 

حضور يافته بودند.
آقاي ت��ام اس��ميت در اين جلس��ه 
درمورد خدمات جديدي که براي تسهيل 
و تسريع صادرات از انگليس ارائه مي 
ش��ود و پيش از آن در تاريخ 4 ژوئن 
ارائه شدند سخن گفت و خدمات مذکور 

را شامل دو سرويس جديد اعالم کرد.
مشاوره  نخس��ت،  سرويس   -
 CICAS(( درباره کاالهاي تحت کنترل
 ”Control List Classification
س��رويس  اي��ن   ،”Advice Service
مشتمل بر مشاوره از سوي متخصصين 
فني ECO درمورد وجود آندس��ته از 
کاالهاي صادرکنندگان مي باش��د که 
در يکي از فهرست هاي کاالهاي تحت 

کنترل دولت بريتانيا مي باشد.
سرويس مشاوره به مصرف   -
 EUAD( ”End Used( کننده نهائي کاال
Advice Services”، اين س��رويس به 
منظ��ور راهنمايي صادرکنن��ده نهايي 
کاالهاي آنها با پروژه هاي سالح هاي 
کشتار جمعي )UMD( و يا نظامي ارائه 

مي شود.
پس از اتمام سخنان آقاي تام اسميت 
اعضاء و مهمانان اتاق پرسش هايي را 
مطرح کردند که وي با استناد به قوانين 

بريتانيا به آنها پاسخ داد.
از جمله در پاس��خ به پرس��ش نايب 
رئي��س و دبي��رکل ات��اق بازرگاني و 
صنايع و معادن ايران و انگليس که در 
جلس��ه حضور داش��ت مبني بر اينکه: 
چرا اس��امي برخي شرکت هاي ايراني 
که نه با توليد سالح هاي کشتار جمعي 
و هس��ته اي ارتباطي دارن��د و اصواًل 
ن��ه از بريتانيا خريدي انجام داده اند يا 
درخواست جوازي کرده اند، نامشان در 
ليست BIS قرار گرفته است. فهرستي که 
آمريکا آنها را تحريم بانکي کرده است 
و چرا نام اينگونه شرکت ها از فهرست 
مذکور حذف نمي ش��ود، تام اس��ميت 
پاسخ داد محو آنها از فهرست براي ما 
مقدور نيست ولي مي توانيم به آنها نامه 
اي مبني بر اينکه فهرست، فهرست سياه 
نيس��ت بدهيم تا آنکه هرجا الزم باشد 
ارائه دهند که گفته ش��د اين نامه دردي 

دوا نمي کند.

ECO رئيس سازمان نظارت بر صادرات بريتانيا
در

گرد  همايي ماهانه اتاق بازرگاني انگليس و ايران

اخبار اتاق  انگليس و ايران

مجددا آق��اي دکتر رضا جابر انصاري 
)غيابا(بعنوان رئي��س، خانم زهرا نقوي 
نايب رئيس وخانم شهابي به عنوان دبير 
کميسيون انتخاب شدند. مقررشد برنامه 
س��ال جديد تهيه و در جلسه بعد ارائه 
شود. جلس��ه بعد به علت عدم حضور 
رئيس کميسيون و در سفر بودن نايب 
رئيس و تصادف با ماه مبارک رمضان 

جلسه تشکيل شد، اما رسميت نيافت .

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

اين کميسيون در دوره مورد گزارش 
همه ماه��ه با حضوراکثري��ت اعضاء 
داوطلب عضويت در کميسيون تشکيل 
شد. در اولين جلسه کميسيون  انتخابات 

هيات رئيس��ه انجام گرديد و به ترتيب 
دکت��ر اميني به عنوان رئي��س و رامين 
طاعتي نايب رئيس کميس��يون انتخاب 
شدند. درنخستين جلس��ه بعد از انجام 
ا نتخابات هيات رئيس��ه، تب��ادل اخبار 
اقتصادي کش��ور و تبادل نظر درباره 
برنام��ه فعالي��ت اتاق در س��ال جاري 
مقررشد اعضاء نظراتشان را به صورت 
مکتوب اعالم نمايند تا نسبت به تهيه و 

تدوين برنامه مورد نظر اقدام شود.
درجلس��ه ش��هريور ماه کميسيون، 
برنامه سال جاري کميسيون افزون بر 
انجام مطالع��ه در خصوص ارائه طرح 
کاربردي تبديل دارائي هاي راکد کشور 
به س��رمايه، مطالعه درباره سياس��ت 
هاي پول��ي-  مالي، به وي��ژه ارزي و 

ارائه پيش��نهاد کاربردي در اين زمينه، 
همچنين اقدام در خصوص بهره گيري 
از توان مجموع اتاق هاي مش��ترک به 
ص��ورت متمرکز و در اج��راي برنامه 
هاي توسعه ي اقتصادي کشور مقرر 
ش��د در حد امکان جلسه هاي عمومي 
اقتصادي  مس��ائل  روش��نگري  براي 

برگزار گردد. 
کميسيون عضويت                     

دوره  در  عضوي��ت  کميس��يون   
م��ورد گ��زارش از ميان  درخواس��ت 
هاي عضوي��ت وارده با تع��داد يازده 
درخواس��ت جديد موافقت ونسبت به 
تمديد 34 درخواس��ت تمديد عضويت 
موافق��ت ومراتب را به متقاضيان ابالغ 

نمود.
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ش��رکت ايران توس��عه: صادرات و واردات، پرورش 
اسب، احداث ش��هرک هاي سوارکاري، تفريحي توريستي 
و اقامتي. مدير عامل: س��يد احمد موسوي. آدرس: تهران- 
خيابان ش��هيد بهشتي- خيابان پاکس��تان- کوچه هشتم- 
پالک 8- کدپس��تي 1531714918. تلفن: 88759030- 21 
itc@ :0( 98+ . نماب��ر: 88751416- 21 )0( 98+ . ايميل(

. irantc.ir

موسسه حسابرسي بهراد مشار: خدمات حسابرسي 
و مالي. مدير عامل: فريده شيرازي. آدرس: تهران- خيابان 
مطهري- خيابان جم- پالک 27- کدپستي 1589783116. 
تلف��ن: 88326528- 21 )0( 98+ . نمابر: 88309490- 21 

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

ش��رکت بهينه سامان آرين: واردات و صادرات. مدير 
عام��ل: آرش آزمنديان. آدرس: ته��ران- خيابان دماوند- 
روبروي ترمينال ش��رق- نبش کوچه باقري آذري- پالک 
283- طبق��ه 5- واحد 9- کدپس��تي 1651714311. تلفن: 
 .  +98 )0(  21  -77717642 -  77717645 -  77717663

نمابر: 77713218- 21 )0( 98+ . 
. info@behsa-co.com :ايميل

شرکت توسعه و تجارت بين المللي صبا: بازرگاني، 
معادن و فلزات. مدير عامل: عليرضا کلهر. آدرس: تهران- 
بلوار آفريقا- تقاطع بلوار اسفندياري- شماره 3- طبقه 2. 
تلف��ن: 4- 26201923- 21 )0( 98+ . نمابر: 22042670- 

. saba_steelco@yahoo.com :21 )0( 98+ . ايميل

ش��رکت راه مبي��ن روز: بازرگاني. مدي��ر عامل: آمنه 
رفيع درگاهي. آدرس: تهران- باالتر از پارک ساعي- نبش 
کوچه س��اعي2- پالک 37- طبقه 7- واحد 25- کدپس��تي 
1511933614. تلف��ن: 88770837- 21 )0( 98+ . نماب��ر: 

 . +98 )0( 21 -88873829
. f_dargagi@yahoo.com :ايميل

شرکت س��بحان گستر پرش��يا: واردات و صادرات 
م��واد غذايي. مدير عامل: وحيد خوش��رو. آدرس: تهران- 
خيابان بهش��تي- نبش مفتح- کوچه شانزدهم- پالک 10- 
طبقه 5- واحد 18. تلفن: 88524129- 21 )0( 98+ . نمابر: 

sobhangostar@aol.  :88535983- 21 )0( 98+ . ايميل
.  com

ش��رکت س��رس کاال: واردات و صادرات. مدير عامل: 
روبرت س��رايي. آدرس: تهران- مي��دان فاطمي- خيابان 
چهلس��تون- ساختمان چهلس��تون- واحد 402. تلفن: 6 - 
88985212- 21 )0( 98+ . نمابر: 6- 88985212- 21 )0( 

.  yahoo.com@Sourcekala26 :98+ . ايميل

شرکت فورسمنت: س��اختمان. مدير عامل: محمدسعيد 
ضرابي��ان. آدرس: ته��ران- مي��دان آرژانتي��ن- خيابان 
بخارس��ت- کوچ��ه 13- پ��الک  6- طبق��ه 4- کدپس��تي 
1513754714. تلف��ن: 88706249- 21 )0( 98+ . نماب��ر: 

. +98 )0( 21 -88720873
.  forcementco@ymail.com :ايميل 

شرکت هومان رابين توس: صادرات هنرهاي دستي و 
صنعتي. مدير عامل: حميده فتحي ش��املو. آدرس: مشهد- 
دانش آموز 10- پالک 18. تلفن: 8932090- 511 )0( 98+ 

. نمابر: 8925173- 511 )0( 98+ .
. human_rabin@yahoo.com  :ايميل 

شرکت ياس سپيد وش: بازرگاني. مدير عامل: اميرعباس 
ولي. آدرس: تهران- خيابان س��هروردي شمالي- خيابان 
ابن س��يمين- پالک 5- واحد 2- کدپس��تي 1555916861. 
تلف��ن: 88512470- 21 )0( 98+ . نمابر: 88768721- 21 

.vali_a@yassepidvash.com :0( 98+ . ايميل(

عليرضا مناقبي: مواد اوليه صنايع غذايي و آرايش��ي و 
بهداشتي، آدرس: تهران- کدپس��تي 1661719481. تلفن: 
70 - 22884369- 21 )0( 98+ . نماب��ر: 22853660- 21 

. info@arm-t.co.m :0( 98+ . ايميل(

محمود قديري: هتلداري، آدرس: تهران- بلوار کشاورز- 
روبروي بيمارس��تان ساس��ان- هت��ل اس��پيناس. تلفن: 
83844- 21 )0( 98+ . نماب��ر: 88997670- 21 )0( 98+ . 

. yahoo.com@ghadiri37 :ايميل

فهرست اعضاي جد يد  اتاق

اعضاي حقوقي
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