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براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کشور طي يازده 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.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

يازد ه ماهه نخست سال 1390
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1390

ا گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار طیبراساس کشور خارجی بازرگانی درباره ماهـیران سـالیازده نخسـت ه
شرحی1390 به اشاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم باشد، جداولمی در درپیکه
.استشدهمنعکس

90-1389

فعالیت
ماه نخستیازده ماه1390ساله نخستیازده 1389ساله
وزن

)هزارتن(
وزنارزش

)هزارتن(
ارزش

ارزشوزن
دالر دالرمیلمیلیون یون

68.68739.05264.49230.3906.5128.50صادرات
-6.44- 33.52154.81841.11758.59018.47واردات

90–1389
13901389

15.02513.59610.51
10.85010.3364.97

سال ماهه یازده در یورو سال1.32معادل1390هر ماهه یازده در و باشد1.38معادل1389دالر می ریال. (دالر به ارز نرخ برابري )برپایه

ارزوارداتسهمبیشترین:) الف نظر از ماهطی،یشکشور بـه1390سالنخستیازده مربوط شـمش"،

فوالداز و ممزوجآهن بر"غیر بالغ که است و2.132بوده دالر واردات3.89میلیون ارزشـی سـهم کـل از رادرصد
بوده شده". استدارا سفید نیمه و1.145ارزشبا"برنج دالر دامی"وارزشیسهمدرصد2.09میلیون ذرت "دانه

و1.092ارزشبا دالر ارزشی1.99میلیون سهم اندهايرتبه،درصد داده اختصاص خود به را سوم و .دوم
درعمدهواردات ترتیبکشور به گزارش مورد کشورهايدوره عربی") 1از متحده و12.764با"امارات تـن هـزار
یورو12.899ارزش دالر17.69معادل(میلیون و38.08یا) میلیون وزنی سهم ارزشـی32.06درصد صـهم ،درصـد

ارزش2.875با"چین") 2 و تن یورو4.652هزار دالر6.452معادل(میلیون و8.58یـا) میلیون وزنـی سـهم درصـد
ارزشی11.77 سهم کره") 3،درصد ارزش2.710با"جمهوري و تن یورو3.038هزار میلیون4.208معادل(میلیون
و8.09یا) دالر وزنی سهم ارزشی7.68درصد سهم ارزشهزا658با"آلمان") 4،درصد و تن یورو2.302ر میلیون

دالر3.196معادل( و1.96یا) میلیون وزنی سهم ارزشی5.83درصد سهم و1.786با"ترکیه") 5ودرصد تـن هزار
یورو2.180ارزش دالر3.017معادل(میلیون و5.33یا)میلیون وزنی سهم ارزشی5.50درصد سهم انجـام،درصد
.استپذیرفته
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متوسط قيمت يک تن کاالي وارداتي 
1.179 يورو )معادل 1.635 دالر( بوده 

است که نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل داراي افزايش 9.13 درصدي در 

يورو )معادل افزايش 14.76 درصدي 
در ارزش دالري( مي باشد.

بيشترين سهم واردات کشور از نظر 
ارزش��ي، طي يازده ماه نخس��ت سال 
1390، مرب��وط به »ش��مش از آهن و 
فوالد غير ممزوج« بوده اس��ت که بالغ 
بر 2.132 ميلي��ون دالر و 3.89 درصد 
از کل سهم ارزشي واردات را دارا بوده 
است. » برنج نيمه سفيد شده« با ارزش 
1.145 ميليون دالر و 2.09 درصد سهم 
ارزش��ي و »دانه ذرت دامي« با ارزش 
1.092 ميليون دالر و 1.99 درصد سهم 
ارزش��ي، رتبه هاي دوم و سوم را به 

خود اختصاص داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد 
گزارش به ترتيب از کشورهاي

 1( »امارات متحده عربي« با 12.764  
هزار تن و ارزش 12.899 ميليون يورو 
)معادل 17.69 ميلي��ون دالر( يا 38.08 
درصد س��هم وزن��ي و 32.06 درصد 

صهم ارزشي،
 2( »چين« با 2.875 هزار تن و ارزش 
4.652 ميلي��ون يورو )مع��ادل 6.452 
ميليون دالر( يا 8.58 درصد سهم وزني 

و 11.77 درصد سهم ارزشي، 
3( »جمهوري کره« با 2.710 هزار تن 

و ارزش 3.038 ميلي��ون يورو )معادل 
4.208 ميليون دالر( يا 8.09 درصد سهم 

وزني و 7.68 درصد سهم ارزشي،
 4( »آلمان« با 658 هزار تن و ارزش 
2.302 ميلي��ون يورو )مع��ادل 3.196 
ميليون دالر( يا 1.96 درصد سهم وزني 

و 5.83 درصد سهم ارزشي و 
5( »ترکيه« با 1.786 هزار تن و ارزش 
2.180 ميلي��ون يورو )مع��ادل 3.017 
ميليون دالر( يا 5.33 درصد سهم وزني 
و 5.50 درصد س��هم ارزش��ي، انجام 

پذيرفته است.

الف - وارد ات:

                    1390

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

وارداتی کاالي تن یک قیمت قبـل) دالر1.635معادل(یورو1.179متوسط سـال مشـابه مـدت به نسبت که است بوده
افزایش یورو9.13داراي در افزایش(درصدي دالري14.76معادل ارزش در باشد) درصدي .می

90 -1389
13901389

)()()()(
عربی1 متحده -7.04- 12.76417.86916.09119.22220.67امارات
2.8756.4522.6905.1756.8624.67چین2
کره3 2.7104.2082.0263.24733.7729.61جمهوري
-22.80-6583.1961.8824.14065.05آلمان4
-18.28-1.7863.0171.8333.6912.53ترکیه5

کشورها - 13.15-12.72820.07516.59523.11523.30سایر
کل -6.44- 33.52154.81741.11758.59018.47جمع

 (:
صادراتی کاالي تن هر قیمت س) دالر509معادل(یورو368متوسط ماهه یازده به نسبت که دارايبوده گذشته، ال

یورو12.01افزایش ارزش در افزایش(درصدي دالري18.03معادل ارزش در باشد) درصدي .می

) (1390
13901389

)
(

)
(

10.3519.3136.72515.0223.858.8116.3554.83213.6620.9117.0646.5439.20

18.65312.9339.30827.1633.1215.9568.6526.59624.7428.4716.9049.4841.12

39.71916.80612.16857.8343.0339.72515.38211.69361.6050.620.01-9.254.06

68.68739.05228.20110010064.49230.39023.1211001006.5128.5021.97

32.60%

11.77%

5.83%5.50% 7.68%

36.62%
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ب - صادرات:

 متوس��ط قيم��ت ه��ر ت��ن کاالي 
صادرات��ي 368 يورو )مع��ادل 509 
دالر( بوده که نس��بت به يازده ماهه 

س��ال گذش��ته، داراي افزايش 12.01 
درص��دي در ارزش ي��ورو )مع��ادل 
افزاي��ش 18.03 درص��دي در ارزش 

دالري( مي باشد.
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صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح

1390

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

1390

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

جدول در که مالحظههايهمانگونه شودمربوط موردباکشورقطعیصادراتمی دوره در گازي، میعانات احتساب
ودريدرصد6.51افزایشباگزارش دالريدر28.50معادل(یوروارزشدريدرصد21.97وزن ارزش در )صدي
رو به استرو .بوده

ماهدر ارزشهزار21.746با"چین")1کشورهاي1390سالنخستیازده و یورو3.592تن 4.986معـادل(میلیون
دالر و37.25یا) میلیون وزنی سهم ارزشی16.77درصد سهم و9.587با"عراق") 2،درصد تـن 3.247ارزشهزار
یورو دالر4.476لمعاد(میلیون و16.42یا) میلیون وزنی سهم ارزشی15.05درصد سهم متحـده")3،درصد امارات

و4.567با"عربی تن یورو2.928ارزشهزار دالر4.074معادل(میلیون و7.82یا) میلیون وزنی سهم 13.70درصد
ارزشی سهم و5.317با"هند")4،درصد تن یـورو1.805ارزشهزار دالر2.503ادلمعـ(میلیـون 9.11یـا) میلیـون
و وزنی سهم ارزشـی8.42درصد سهم تـن2.497بـا"افغانسـتان")5ودرصد یـورو1.399ارزشوهـزار میلیـون

دالر1.925معادل( و4.28یا) میلیون وزنی سهم ارزشی6.47درصد سهم پـنجم،درصد تـا اول هـاي مقـام ترتیب به
ایران از نمودندصادرات کسب .را

     1390

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

23.85%

33.12%43.03%

15.02%

27.16%57.83%

13.70%

16.77%

15.05%

6.47% 8.42%

39.59%



 همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 
کشور با احتساب ميعانات گازي، در 
دوره مورد گ��زارش با افزايش 6.51 
درص��دي در وزن و 21.97 درصدي 
 28.50 )مع��ادل  ي��ورو  ارزش  در 
درصدي در ارزش دالري( رو به رو 

بوده است. 

در يازده ماه نخس��ت س��ال 1390 
کشورهاي

 1(«چي��ن« با 21.746 ه��زار تن و 
ارزش 3.592 ميلي��ون يورو )معادل 

4.986 ميليون دالر( يا 37.25 درصد 
س��هم وزني و 16.77 درصد س��هم 

ارزشي،
 2( »ع��راق« ب��ا 9.587 هزار تن و 
ارزش 3.247 ميلي��ون يورو )معادل 
4.476 ميليون دالر( يا 16.42 درصد 
س��هم وزني و 15.05 درصد س��هم 

ارزشي،
 3(«امارات متحده عربي« با 4.567 
هزار تن و ارزش 2.928 ميليون يورو 
)معادل4.074 ميلي��ون دالر( يا 7.82 
درصد س��هم وزني و 13.70 درصد 

سهم ارزشي،

 4(«هند« با 5.317 هزار تن و ارزش 
1.805 ميليون ي��ورو )معادل 2.503 
ميلي��ون دالر( يا 9.11 درصد س��هم 

وزني و 8.42 درصد سهم ارزشي و
 5(«افغانس��تان« با 2.497 هزار تن 
و ارزش 1.399 ميليون يورو )معادل 
ي��ا 4.28 درصد  1.925ميليون دالر( 
س��هم وزن��ي و 6.47 درصد س��هم 
ارزش��ي، ب��ه ترتيب مقام ه��اي اول 
ت��ا پنجم صادرات از ايران را کس��ب 

نمودند.
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صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح
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ماهدر ارزشهزار21.746با"چین")1کشورهاي1390سالنخستیازده و یورو3.592تن 4.986معـادل(میلیون
دالر و37.25یا) میلیون وزنی سهم ارزشی16.77درصد سهم و9.587با"عراق") 2،درصد تـن 3.247ارزشهزار
یورو دالر4.476لمعاد(میلیون و16.42یا) میلیون وزنی سهم ارزشی15.05درصد سهم متحـده")3،درصد امارات

و4.567با"عربی تن یورو2.928ارزشهزار دالر4.074معادل(میلیون و7.82یا) میلیون وزنی سهم 13.70درصد
ارزشی سهم و5.317با"هند")4،درصد تن یـورو1.805ارزشهزار دالر2.503ادلمعـ(میلیـون 9.11یـا) میلیـون
و وزنی سهم ارزشـی8.42درصد سهم تـن2.497بـا"افغانسـتان")5ودرصد یـورو1.399ارزشوهـزار میلیـون

دالر1.925معادل( و4.28یا) میلیون وزنی سهم ارزشی6.47درصد سهم پـنجم،درصد تـا اول هـاي مقـام ترتیب به
ایران از نمودندصادرات کسب .را

     1390
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Slice 5
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39.59%

90-1389
13901389

)()()()(
17.50-21.7464.98622.9894.2435.41چین1
9.5874.4768.2464.11716.278.71عراق2
عربی3 متحده 33.79-4.5674.0744.6843.04550.2امارات
5.3172.5034.5311.65617.3451.16هند4
2.4971.9251.7101.25746.0053.20افغانستان5

کشورها 14.65911.77513.5219.7168.4221.19سایر
کل 58.37229.73955.68124.0344.8323.73جمع



آمار بازرگاني ايران واتحاديه اروپا

براس��اس آمار و ارقام منتش��ره روند بازرگاني خارجي ايران و اروپا طي سال هاي 2005 تا سال 2010 به شرح در 
پي مي باشد. 

مجموع واردات اتحاديه اروپا از ايران 
در سال 2010، بالغ بر 14.464 ميليون 

يورو بوده است.

•  بيشترين واردات از ايتاليا و بالغ بر 
4.744 ميليون يورو بوده است.

•  واردات آلمان و فرانس��ه در سال 

2010 هر ک��دام در حدود 850 ميليون 
ي��ورو و در مورد بريتانيا 218 ميليون 

يورو بوده است.

اروپا  اتحادي��ه  مجموع ص��ادرات 
11.31 ميليون يورو بوده که کاهش13 
درصدي در کل دوره را در بر داشته 

است.
•  صادرات آلمان ب��ا 3.786 يورو 
بيش��تر از فرانس��ه، ايتاليا و بريتانيا 
بوده اس��ت اما 13 درص��د در دوره 

مورد گزارش کاهش داشته است.
•   در مقام بعدي ايتاليا بيش��ترين 
صادرات را داشته است و کاهش آن 

9 درصد بوده است. 
•  فرانس��ه 11 درصد کاهش يافته 

است.
• ص��ادرات بريتاني��ا 51 درص��د 

کاهش يافته است.
 صادرات بريتانيا بيش��تر از ساير 
کش��ورهاي اتحاديه اروپا بوده است، 
اگرچ��ه اتحاديه اروپ��ا خيلي زودتر 

دچار آن شده است، بدليل:
•  چندان مهم نبودن کاهش فعاليت 

اقتصادي بريتانيا.
•   وجود محدوديت هاي غير رسمي 

در ايران بر واردات بريتانيا.
•  وج��ود نداش��تن مس��ير مطمئن 
ب��راي پرداخ��ت درمقاب��ل صادرات 
بريتانيا و مشکل بودن دريافت مبالغ 
بدلي��ل تحريم هاي بانکي در طول اين 

دوره،.
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منتشره ارقام و آمار اروپابراساس و ایران خارجی بازرگانی هايروند سال پی2010سالتاطی در شرح میبه
. باشد

)(
 /

200520062007200820092010
2712991.411289.310120.211336.610424.311311.6

4360.84110.53595.83920.33782.53786.4
2007.41896.11511.71810.21447.11786.9
673.8628.9579.4508.6414.9327.2
2255.81825.21856.32125.52013.32059.0

صادراتمج اروپاموع کاهش11.31اتحادیه که بوده یورو استدردرصدي13میلیون داشته بر در را دوره .کل
با آلمان اما3.786صادرات است بوده بریتانیا و ایتالیا فرانسه، از بیشتر گزارش13یورو مورد دوره در درصد
است داشته .کاهش

را صادرات بیشترین ایتالیا بعدي مقام آندر کاهش و است است9داشته بوده .درصد
است11فرانسه یافته کاهش .درصد

بریتانیا است51صادرات یافته کاهش .درصد
بیشتر بریتانیا استصادرات شده آن دچار زودتر خیلی اروپا اتحادیه اگرچه است، بوده اروپا اتحادیه کشورهاي سایر ،از

:بدلیل
فعالیت کاهش نبودن مهم بریتانیاچندان .اقتصادي

هايوجود رسمیمحدودیت بریتانیادرغیر واردات بر .ایران
مبالغ دریافت بودن مشکل و بریتانیا صادرات درمقابل پرداخت براي مطمئن مسیر نداشتن تحریموجود بدلیل

بانکی دورهدرهاي این .،طول

)(

200520062007200820092010
2711536.214373.214166.215936.09378.214464.5

423.2360.8495.8529.5491.1853.7
2162.52370.42450.32358.61000.4849.5
56.0112.693.587.9232.6218.1

2946.33894.94158.13920.41968.44745.0

سال در ایران از اروپا اتحادیه واردات بر،2010مجموع است14.464بالغ بوده یورو .میلیون
بر بالغ و ایتالیا از واردات است4.744بیشترین بوده یورو .میلیون
سال در فرانسه و آلمان حدود2010واردات در کدام بریتانیا850هر مورد در و یورو یونمیل218میلیون

است بوده .یورو

منتشره ارقام و آمار اروپابراساس و ایران خارجی بازرگانی هايروند سال پی2010سالتاطی در شرح میبه
. باشد

)(
 /

200520062007200820092010
2712991.411289.310120.211336.610424.311311.6

4360.84110.53595.83920.33782.53786.4
2007.41896.11511.71810.21447.11786.9
673.8628.9579.4508.6414.9327.2
2255.81825.21856.32125.52013.32059.0

صادراتمج اروپاموع کاهش11.31اتحادیه که بوده یورو استدردرصدي13میلیون داشته بر در را دوره .کل
با آلمان اما3.786صادرات است بوده بریتانیا و ایتالیا فرانسه، از بیشتر گزارش13یورو مورد دوره در درصد
است داشته .کاهش

را صادرات بیشترین ایتالیا بعدي مقام آندر کاهش و است است9داشته بوده .درصد
است11فرانسه یافته کاهش .درصد

بریتانیا است51صادرات یافته کاهش .درصد
بیشتر بریتانیا استصادرات شده آن دچار زودتر خیلی اروپا اتحادیه اگرچه است، بوده اروپا اتحادیه کشورهاي سایر ،از

:بدلیل
فعالیت کاهش نبودن مهم بریتانیاچندان .اقتصادي

هايوجود رسمیمحدودیت بریتانیادرغیر واردات بر .ایران
مبالغ دریافت بودن مشکل و بریتانیا صادرات درمقابل پرداخت براي مطمئن مسیر نداشتن تحریموجود بدلیل

بانکی دورهدرهاي این .،طول

)(

200520062007200820092010
2711536.214373.214166.215936.09378.214464.5

423.2360.8495.8529.5491.1853.7
2162.52370.42450.32358.61000.4849.5
56.0112.693.587.9232.6218.1

2946.33894.94158.13920.41968.44745.0

سال در ایران از اروپا اتحادیه واردات بر،2010مجموع است14.464بالغ بوده یورو .میلیون
بر بالغ و ایتالیا از واردات است4.744بیشترین بوده یورو .میلیون
سال در فرانسه و آلمان حدود2010واردات در کدام بریتانیا850هر مورد در و یورو یونمیل218میلیون

است بوده .یورو
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نگاهي به پيشينة بازار سهام در ايران
پاره نخست ) از آغاز تا 1358 ( 

با آنکه نخس��تين بورس جهان 410 
سال پيش در س��ال 1602 ميالدي در 
آمس��تردام آغاز بکار ک��رد ولي ايجاد 
بازار س��هام در ايران بس��يار جوان و 

شايد چون کودکي نوپاست .
پيشينه نخستين بررسي هاي بورس 
در کشورمان به س��ال  1315 باز مي 
گردد. در اين سال به درخواست دولت 
وقت . يک کارشناس بلژيکي بنام  وان 
لوتر فلد مأمور ش��د تا دربارة تشکيل 
بورس اوراق بهادار در ايران بررس��ي 
کند و او به همراه يک کارشناس هلندي 
به مدت 2 س��ال در اين باره مطالعاتي 
انجام داد و س��رانجام  در سال 1317 
طرح ايجاد ب��ورس ايران را با جزئيات 
کامل تهيه کرد و با کمک کارشناس��ان 
بانک ملي ايران اساس��نامه بورس نيز 
تنظيم شد ولي با آغاز جنگ جهاني دوم 
شوربختانه اين موضوع به فراموشي 
سپرده شد و ادامه کار به فرصت ديگري 
موکول گرديد . پس از 16 سال دوباره 
در سال 1333 اين فرصت بدست آمد . 
در اين سال بررسي هايي براي تأسيس 
بورس تهران از س��وي کارشناس��ان 
وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني. با 
همکاري اطاق صناي��ع و معادن ايران 
و اط��اق بازرگان��ي و همراه��ي بانک 
مرکزي دوباره از نو آغاز ش��د و اين 
روند بمدت 12 سال متمادي ادامه يافت 
تا اينکه سرانجام اولين اليحه تأسيس 
بورس يا »قانون بورس اوراق بهادار« 
در روزهاي نخس��تين س��ال 1345 به 
مجلسين ش��ورا و سنا تقديم شد و در 
ارديبهش��ت ماه همان سال به تصويب 
نهايي رسيد و آگهي آن نيز در شماره 
6247  م��ورخ1345/5/11 در روزنامه 

رسمي کشور منتشر شد .
واژة ب��ورس از زبان فرانس��ه آمده 
 Stock اس��ت و مع��ادل انگليس��ي آن

Exchange  و ترجمه آن بزبان فارسي 
»بازار سهام« اس��ت ولي در کشور ما 
مردم بجاي بازار سهام يا بازار اوراق 
بهادار. تنه��ا همان واژة بورس را بکار 
م��ي برند .) البته توده مردم . بورس را 
به معاني ديگري چون عمده فروش��ي 
ي��ا محلي که انواع مختل��ف يک کاال را 
عرضه مي شود نيز بکار مي برند مانند 

بورس لوازم برقي(
18 ماه پس از تصويب اين قانون يعني 

اواخر بهمن ماه س��ال 1346 . بورس 
اوراق بهادار تهران رسما درتهران آغاز 
ب��ه کار کرد . به موجب اين قانون تازه 
تصويب شده براي بورس اوراق بهادار 
4 رکن اصلي بشرح زير در نظر گرفته 

شده بود :
يکم .  شوراي بورس 

دوم  . هيئت پذيرش اوراق بهادار
سوم  .  هيئت داوري بورس

چهارم .  سازمان کارگذاران بورس 
اوراق بهادار تهران

مهمتري��ن ارکان بورس .  ش��وراي 
بورس بود که اعضاي آن بش��رح زير 

است :
1. دادستان کل کشور يا معاون او

2. رئيس کل بانک مرکزي کش��ور يا 
قائم مقام او

3. معاون وزارت اقتصاد
4. خزانه دار کل کشور

5. رئيس کانون بانک ها

دکتر علي شرقي
اقتصاددان . پژهشگر

نمونه سهام شرکت اسالميه اصفهان که مربوط به 110 سال پيش است . ارزش هر 
سهم ده تومان از س��رمايه 150 هزار تومان سکه مبارکه مظفرالدين شاهي است که 

بنام ميرزا علي اصغر خان سرتيپ تلگرافخانه مبارکه صادر شده است .  
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6. رئيس اتاق صنايع و معادن ايران          
7. رئيس اتاق بازرگاني ايران  

8. رئي��س هيئ��ت مدي��رة ب��ورس           
           

عالوه بر اعضاي فوق يک هيئت سه 
نفره نيز از بين شخصيتهاي اقتصادي 
و مالي و بازرگانان خوشنام کشور با 
پيش��نهاد وزير اقتص��اد و دارايي و با 
تصويب هيئت وزيران براي مدت 3 سال 
انتخاب مي ش��دند . رياست اين شورا 
بعهدة رئيس بان��ک مرکزي و درغياب 
او بعه��ده قائم مقام بانک مرکزي بود . 
هدف نهايي از تأس��يس بورس نيز در 
قانون مصوب��ه » تجهيز پس اندازهاي 
خصوص��ي براي س��رمايه گذاريهاي 

صنعتي و توليدي« تعريف شده بود.
در آن س��ال ها مردم ايران آشنايي 
زيادي با بورس نداش��تند بطوريکه در 
دو ماه آغازين کار بورس تهران. يعني 
ماه هاي بهمن و اسفند 1346 حجم کل 
دادوس��تد بورس کمت��ر از 15 ميليون 

ريال بود.
هيئ��ت پذي��رش اوراق به��ادار در 
سالهاي46 و1347سهام چندين شرکت 
بزرگ توليدي را براي عرضه در بورس 
پذيرفت و همچنين با هدف توسعه بيشتر 

معام��الت . اوراق قرض��ه اصالحات 
ارضي و اوراق قرضة نوسازي عباس 
آباد و ساير اوراق خزانه نيز در بورس 
عرضه شد. در همين سال براي تشويق 
ش��رکت ها به انجام معامالت از طريق 
ب��ورس . معافيته��اي ماليات��ي براي 
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس نيز 
در قان��ون ماليات ب��ر درآمد 1347 به 

تصويب رسيد .
 با س��ازوکارهاي فوق روز به روز 
ميزان دادوستد در بورس افزايش يافت 
و تعداد ش��رکتهاي پذيرفته ش��ده در 
بورس نيز هرسال بيشتر شدند . بگونه 
اي که در سال 1355 حجم معامالت به 

38 ميليارد ريال افزون شد .
تعداد شرکت هاي پذيرفته شده نيز به  
78 ش��رکت توليدي و مالي و 22 بانک 
خصوصي رسيد.  سرمايه کل واحدهاي 
پذيرفته شده نيز در حدود 220 ميليارد 

ريال بود که مع��ادل 3 ميليارد و 150  
ميليون دالر) به نرخ دالر سال  1355 ( 

بالغ مي گرديد .
س��ال 1356 س��الي س��ختي براي 
بانکهاي خصوصي و بعضي از صنايع 
غذايي بويژه صنايع قند بود که کاهش 
30 درصدي را در حجم دادوستد خود 
تجربه کردند . اما متقابال با استقبال بيش 
از انتظار از سهام کارخانه هاي سيمان و 
فوالد. اين کاهش تا حدي جبران گرديد. 
حجم دادوس��تد سهام س��يمان در اين 
سال بيش از سه برابر و صنايع فوالد 
نيز 80% فزوني داشت . از سوي ديگر 
معامله اوراق قرضه هاي دولتي و اوراق 
گسترش مالکيت واحدهاي توليدي نيز 
موجب افزاي��ش حجم معامالت بورس 
گردي��د.در اين س��ال حج��م معامالت 
اوراق قرض��ه 25 ميليارد ريال بود که 
افزايش 45 درصدي را نشان مي داد . 
اوراق قرضه گسترش مالکيت واحدهاي 
توليدي نيزکه براي نخستين بار منتشر 
مي ش��د .  با اس��تقبال فراوان روبرو 
گرديد و 25% از حجم دادوس��تد اوراق 
قرضه را ش��امل ش��د. البته 80% اين 
اوراق جديد با سررسيدهاي يک ساله 
و دو س��اله بود و اوراق با سررس��يد 
باالتر بخصوص 7 ساله چندان خريدار 
نداش��ت . مجموع اين فع��ل و انفعاالت 
حجم کل دادوستد سال 1346 را به رقم 
45 ميليارد ريال )برابر با شش��صد و 
چهل و سه ميليون دالر( رساند که اين 
رقم در تاريخ بورس دوره  نخست يک 
رکورد محسوب مي شد.البته يادآوري 
اين نکته نيز ش��ايد الزم باشد که حجم 
کل دادوس��تدهاي بورس ايران نسبت 
به حجم کل بورس هاي جهاني هميشه 
رقم ناچيزي بوده است و هيچوقت رقم 
کل معامالت ساليانه بورس ما به باالتر 
از 0/125 درص��د کل معامالت بورس 

جهاني نرسيده است . 
از سال 1357 حجم معامالت بورس 
س��ير نزولي خود را آغاز کرد و دليل 
آن از يک سو. خيزش هاي اجتماعي و 
از سوي ديگر کاهش چشمگير اعتماد 
مردم به اوراق قرضه گسترش مالکيت 

نمونه ديگر سهم مربوط به حدود 100 سال پيش  به ارزش ده تومان که بنام »حضرت 
اش��رف آقاي مشيرالسلطنه دامت شوکته« . صدر اعظم صادر شده است و بجاي واژه 

سهم آنرا بليط ناميده اند .  اندازه سهام باال تقريبا %50 اندازه واقعي است .

اين عکس در اواخر دهه 40 گرفته شده و سالن معامالت بورس را نشان مي دهد . در قسمت راست  خريداران نشسته اند و اطراف 
ميز کارگزاران بورس در حال معامله هستند . تابلوهاي بورس در انتهاي سالن نيز ديده ميشود که همان تخته سياه مدارس است و 
نقل و انتقاالت را با دس��ت ثبت مي کردند . اين س��اختمان در مجموعه ساختمان هاي بانک مرکزي در خيابان فردوسي و محل سابق 

بانک کارگشايي بود . ساختماني چهار گوش و بسيار ابتدايي که بعدها تخريب شد و امروز اثري از آن باقي نمانده است .



افزون بر مش��کالت قبل��ي. بخاطر 
روشن نبودن سياست هاي اقتصادي 
دولت موقت و خروج بي رويه سرمايه 
از کش��ور موجب گرديد تا اين س��ير 
نزول��ي فعاليت هاي بورس در س��ال 

1358 نيز تداوم پيدا کند. 
از س��وي ديگر شايعاتي دربارة ملي 
شدن بانکها و صنايع بزرگ نيز در بين 
کارخانه داران و سرمايه گذاران شنيده 
مي ش��د ک��ه س��رانجام در خردادماه 
1358 آن ش��ايعات ني��ز تحقق يافت و 
با تصويب ش��وراي انقالب . بانکها و 
پس از آن ش��رکتهاي بيمه . ملي اعالم 
گرديدند همچنين ب��راي صنايع بزرگ 
نيز در تيرماه همان سال قانون«حفاظت 
و توسعه صنايع ايران« تصويب شد و 
در نتيجه معامالت بورس اوراق بهادار 

با رکود بيشتري مواجه گرديد.
سال بعد نيز اين رکود شديد همچنان 
بر بورس تهران س��ايه افکنده بود . داد 
و ستد اوراق قرضه به خاطر ممنوعيت 

پرداخ��ت بهره . عمال متوقف ش��د. از 
سوي ديگر دولت بمنظور آنکه مشکلي 
براي بازپرداخت اوراق قرضه نداشته 
باشد . دو سال بر مدت اوراق سررسيد 
نشده افزود و بجاي بهره نيز مقرر شد 
که مبلغي به عنوان جايزه به صاحبان 

قرضه پرداخت گردد . 
س��ال 1360 که آخرين دوره مورد 
بررسي اين  نوشتار است رکود مطلق 
بر دادوس��تدهاي بورس تهران حاکم 
بود و تنها حدود 50 ميليون ريال اوراق 
قرضه دولتي و 2 ميليون ريال س��هام 
ش��رکتها .کل داد و ستد آن سال بود . 
در اين س��ال 22 بانک و 2 شرکت بيمه 
بخاطر قانون ملي ش��دن بانکها و بيمه 
ها از ليس��ت پذيرفته ش��دگان  بورس 
حذف شدند. شرکت س��رمايه گذاري 
بانکهاي کشور نيز به همين سرنوشت 
دچار ش��د و ابت��دا 79 و کمي بعد فقط 
55 شرکت توليدي و صنعتي در بورس 
باقي ماندند که بيشتر آنها نيز به موجب 

قانون« حفاظت و توسعه صنايع ايران« 
مش��مول مقررات بند ال��ف . ب . ج و د 
گرديدند که ش��رح تفضيلي آن و آغاز 
فعاليت مجدد بورس ب��ه پاره دوم اين 

بررسي موکول مي گردد .  

منابع :
1. قان��ون تأس��يس اوراق به��ادار 
روزنامه رسمي کش��ور شماره 6247 

1345/5/11-
2. تحوالت اقتصادي کشور    پژوهش 
اداره بررس��ي ه��اي اقتص��ادي بانک 

مرکزي
3. ترازنامه سال 1357 بانک مرکزي 

ايران . گزارش هاي ضميمه
4. کتاب چه کس��ي به اوراق بهادار 

Clem Chamber نياز دارد به قلم
5. سايت سازمان بورس تهران

6. گزارش عملکرد 10 س��اله بورس 
اوراق بهادار انتش��ارات مديريت اطالع 

رساني بورس

حجمموجب معامالت,گردیدبورسمعامالتافزایش حجم سال این ریال25قرضهاوراقدر افزایشبودمیلیارد که
داد45 می نشان را مالکیتاور.درصدي گسترش قرضه تولیدياق شدنیزکهواحدهاي می منتشر بار نخستین براي
و,  گردید روبرو فراوان استقبال قرضهاز% 25با اوراق دادوستد شدحجم شامل با% 80البته.را جدید اوراق این

بخصوصسررسیدهاي باالتر سررسید با اوراق و بود ساله دو و ساله خریدا7یک چندان نداشتساله مجموع. ر
انفعاالت و فعل سالاین دادوستد کل رقمرا1346حجم ریال45به و(میلیارد ششصد با سهبرابر و میلیونچهل

که)دالر رقمرساند نخستبورستاریخدراین رکودوره شددریک می نکته.محسوب این یادآوري شایدالبته نیز
باشد ایالزم بورس دادوستدهاي کل حجم بهکه نسبت کلران جهانیحجم هاي بودهبورس ناچیزي رقم همیشه

هیچوقت و سالیانهاست معامالت کل باالترمابورسرقم جهانی125/0ازبه بورس معامالت کل نرسیدهدرصد
.است
بورس1357سالاز معامالت کردخودنزولیسیرحجم آغاز سوآندلیلورا یک و,از اجتماعی هاي ازخیزش

دیگر بهتاعچشمگیرکاهشسوي مردم مالکیتقرضهاوراقماد تولیديگسترش 3سالایندر. بودواحدهاي
صن پذیرششرکت شوراي طرف از دیگر وعتی شد شدهمجموعپذیرفته پذیرفته دادامارسید105بهواحدهاي حجم
سهام ستد راهمچنانو خود نزولی کهسیر اي بگونه داد سال43. 5ازادامه ستد و داد ریال 5/34بهقبلمیلیارد
ریال یافتمیلیارد .کاهش

در بورس ستد و داد حجم زیر جدول پایانیچهاردر ایدورهسال مطالعه بهمورد نوشتار زیرن میشرح ارائه
.           شود

1358سال1357سال    1356سال1355سال
ت. 1 واحدهاي مالکیت قرضه ریال5/6ولیدياوراق ریال5/19میلیارد ریال    7میلیارد ریال14/0میلیارد میلیارد

دولتی. 2 هاي قرضه ریال11سایر ریال5/5میلیارد ریال    4میلیارد ریال40/0میلیارد میلیارد
خصوصی. 3 بانکهاي ریال    18سهام ریال5/13میلیارد ریال    15میلیارد ناچیزمیلیارد
تولیدي.4 شرکتهاي ریال     3سهام ریال5/6میلیارد ریال5/8میلیارد ناچیزمیلیارد

ریال5/38 ریال45میلیارد ریال5/34میلیارد ریال54/0میلیارد میلیارد

نر تدریجی آمدن پایین به توجه ریالبا دادوستدهايخ میزان با مقایسه امکان آوردن بدست براي و بعد سالهاي در
شود, بعدي می آورده نیز دالر روز آن نرخ با فوق .جدول

1358سال1357سال1356سال1355سال
تولیدي. 1 واحدهاي مالکیت قرضه دالر8/92اوراق دالر5/278میلیون دالر100میلیون دالرمیلیو2میلیون ن

دولتی              . 2 هاي قرضه دالر1/157سایر دالر6/78میلیون دالر1/57میلیون دالر7/5میلیون میلیون

خصوصی           . 3 بانکهاي دالر1/257سهام دالر8/192میلیون دالر8/214میلیون ناچیزمیلیون

تولیدي             . 4 شرکتهاي دالر8/92دالرمیلیون9/42سهام دالر4/121میلیون ناچیزمیلیون
دالر9/549 دالر7/642میلیون دالر3/493میلیون دالر7/7میلیون میلیون

قبلیبرافزون سیاستبخاطر, مشکالت نبودن موقتاقتصاديهايروشن خروجدولت سرمایهو رویه کشوربی از
گردید بموجب هاي فعالیت نزولی سیر این سالتا در پ1358ورس تداوم .کندیدانیز

واحدهاي توليدي بود. در اين س��ال 3 
شرکت صنعتي ديگر از طرف شوراي 
پذيرش پذيرفته شد و مجموع واحدهاي 
پذيرفته ش��ده به 105 رسيد اما حجم 

داد و س��تد سهام همچنان سير نزولي 
خ��ود را ادامه داد بگون��ه اي که از 5 . 
43  ميليارد ريال داد و س��تد سال قبل 

به34/5 ميليارد ريال کاهش يافت.

در جدول زير حجم داد و ستد بورس 
در چهار سال پاياني دوره مورد مطالعه 
اين نوش��تار به ش��رح زي��ر ارائه  مي 

شود.
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دنياي امروز با مزه چيني

اقتصاد چين، با جمعيت 1.3 ميليارد 
نف��ري، همچنان ب��ا ن��رخ تقريبي ده 
درصد در س��ال به رشد سريع خود 

ادامه مي دهد
چه کس��ي نگران ق��درت اقتصادي 

چين است؟
اگ��ر در مکالمه اي روزم��ره اين را 
بپرس��يد، احتماال در پاسخ گاليه هايي 
از محص��والت ارزان بازارش��کن، از 
بين بردن مشاغل و نابود کردن منابع 

خواهيد شنيد.
اگر با اقتصاددانان و سياستمداران 
س��خن بگويي��د آنان از اين ش��کايت 
مي کنند که چين ارزش پول ملي خود 
را پايين نگه داشته است. نگراني هايي 
هم درباره مي��زان ذخاير ارزي چين 
هس��ت که به حجم عظي��م 4 تريليون 

دالري نزديک مي شود.
ريچارد لوين، رييس دانش��گاه ييل 
آمري��کا، هش��دار مي دهد ک��ه چنين 
قدرت اقتصادي به هراس و دش��مني 
مي انجام��د، به ويژه در کش��ورهايي 
چ��ون اياالت متح��ده، آن هم در ايام 

انتخابات.
اين نگراني ها رو به افزايش است.

کشور غني، کشور فقير؟
اقتصاد چين، با جمعيت 1.3 ميليارد 
نف��ري، همچنان ب��ا ن��رخ تقريبي ده 
درصد در س��ال به رشد سريع خود 
ادام��ه مي دهد. بعضي ه��ا در حيرتند 
ک��ه آيا اصال هنوز مي ش��ود چين را 

کشوري در حال توسعه ناميد؟
پاسکال لمي، رييس سازمان تجارت 
اقتصادي  جهاني، مي گويد که رش��د 
چي��ن »به خاطر مش��کالت مربوط به 
برداش��ت هاي عمومي با دس��ت انداز 

مواجه خواهد شد.«
»برداش��ت همگاني بر اين است که 
پشت س��ر هر تاجر موفق چيني  يک 
مقام دولتي ايستاده است. اين که آن ها 
در پي فناوري هستند، آن را مي دزدند 
و به کشورش��ان منتقل مي کنند. همه 
اي��ن امور منفي آدم را ب��ه اين نتيجه 
مي رساند که اين کشور مطابق قواعد 

بازي نمي کند.«
لم��ي ب��ا اي��ن برداش��ت ها موافق 

نيست.
  

چين به سرعت در حال تغيير است 
و دش��وار مي ش��ود گفت چه خواهد 

شد
با اين حال او مي گويد چين يا بايد با 
»روايتي بهتر« به جهان بگويد که چه 
مي کند و يا اين که متحمل واکنش هايي 

منفي شود.
لم��ي مي گويد: »دني��اي بيروني در 
شگفتي است که آيا چين کشوري فقير 
با ثروتمنداني بسيار است يا کشوري 

ثروتمند است با فقيراني پر شمار.«

اشتباهات مبتد ي
چين به سرعت در حال تغيير است 
و دش��وار مي ش��ود گفت چه خواهد 

شد.
جان ژائو، مديرعامل هوني کاپيتال، 
بزرگ ترين شرکت سهامي خاص چين 
مي گويد ک��ه در روزهايي نه چندان 
دور، حکومت چين به هر چيني که به 
خارج مي رفت مي گفت: »برايت ترتيب 
کت و ش��لوار قش��نگي را مي دهيم تا 

فقير به نظر نرسي.«
او گفت غرب اين روزها بس��ياري 
از چيني هاي ثروتمند را مي بيند که به 
خارج س��فر مي کنند. »اين هم مسبب 
برداش��تي غلط است. آنان ثروتمندند 
اما اقليتي بيش نيس��تند. اکثر چيني ها 

هنوز فقيرند.«
درب��اره س��ابقه نه چن��دان خوب 
چي��ن در فعاليت اقتص��ادي خارج از 
مرزهاي خود چه مي شود گفت؟ ژائو 
آن را به حساب اشتباهات يک مبتدي 

مي گذارد.
او مي گويد حکوم��ت چين نمي داند 
که با اين همه ذخاي��ر ارزي چه کند، 
به همين دليل همان کاري را کرده اند 
که بقي��ه مي کنند: اوراق قرضه دولتي 

اياالت متحده را خريده اند.
و البته با اين که »معدودي ش��رکت 
چيني بد هستند که عامدانه به تقلب و 
کالهبرداري دست مي زنند« اما بيشتر 
ش��رکت ها در پي آموخت��ن قواعد و 

احترام به آن هستند.
ژائ��و مي گويد: »ما س��ابقه اي صد 

ساله در اداره شرکت ها نداريم.«
راب��رت گريفيل��د، مديرعامل بازار 

تيم وبر 
سردبير بخش اقتصاد ي، بي بي سي
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بورس س��هام نزدک، يادآور مي شود 
ک��ه غ��رب ني��ز »تاريخي ممل��و از 
است؛  داش��ته  خالفکاري ش��رکت ها 
از پارماالت گرفت��ه تا انرون«. او مي 
گويد که ش��رکت هاي چيني »اشتهايي 
سيري ناپذير براي آموختن معيارهاي 
غربي  ش��رکت هاي  مال��ي  گ��زارش 

دارند.«

عدم توازن  
آيا چين کشوري فقير با ثروتمنداني 
بسيار است يا کشوري ثروتمند است 

با فقيراني پر شمار
استفان روچ، رييس پيشين مورگان 
استنلي آسيا و استاد کنوني دانشگاه 
ييل، مي گويد که مش��کل چين چيزي 
بيش از ط��رز تلقي عمومي و گزارش  

شرکت ها است.
مساله، عدم توازن  اقتصادي است، 
چرا که ش��رکت ها و مصرف کنندگان 
چيني بيش از حد پس انداز مي کنند، در 

حالي که غربي ها خيلي کم.
به ب��اور لوي��ن وقت آن رس��يده 
اس��ت که دولت چين بخشي از ذخاير 
ارزي اش را صرف م��ردم خود کند، 
مثال يک شبکه تامين اجتماعي بسازد 
يا به ياري نظام مستمري بگيري تحت 

فشار و رو به کهولت بشتابد.
روچ گف��ت اينه��ا موض��وع مهمي 
نيست، مساله مهمتر اين است که چين 
نس��بت به آزادس��ازي نرخ ارز ملي 
خ��ود، رنمينبي )پول راي��ج در چين( 

اکراه دارد.
ب��ا اي��ن ح��ال او چيزهاي��ي را بر 
مي ش��مرد که همه بر س��رش توافق 
دارن��د: ارزش رنمينب��ي پايي��ن نگه 
داش��ته ش��ده اس��ت. اين ن��رخ بايد 
»جهان��ي« ش��ود.)يعني آزادانه باال و 

پائين برود.(
او گف��ت: »ام��ا اين س��خت اس��ت 
ک��ه بگويي��د چ��ه ق��در. 3 درصد يا 

5درصد؟«
لمي مي پرس��د ک��ه برخورد مردم 
چين با اين مس��اله چگونه خواهد بود 
که ناگهان توده انباشته دالر دولتشان 
بخ��ش زي��ادي از ارزش خ��ود را از 

دست بدهد؟

بازگشت به شرايط عاد ي؟
بعضي از کارکش��تگان چيني کال با 
اين ف��رض که چين رفتاري غيرعادي 

دارد، مخالفند.
يک��ي از اين افراد م��ي گويد: »چين 
منابع را نمي ربايد و تصرف نمي کند، 
بلکه سرمايه گذاري مي کند، آن هم در 
منابعي که در غير اين صورت توسعه 
پي��دا نمي کردن��د، خ��واه در برزيل، 

استراليا و يا آفريقا.«
خيلي  چين  سرمايه گذاري هاي  »آيا 
زياد اس��ت؟ نه، ناچيز است. با توجه 
به اين که دومين اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت حتي نزديک به ميزان کافي هم 

سرمايه گذاري نکرده است.«
ي��ک مدير اقتص��ادي چيني هم مي 
گويد ک��ه اين »تعصب��ات« عليه چين 
مانند همان حس��ي است که 50 سال 
پيش ب��ه آمريکايي ها ابراز مي ش��د، 
وقتي آن ها س��يل محصوالتش��ان را 

روانه اروپا مي کردند.
  

بعضي ها در حيرتن��د که آيا اصال 
هنوز مي ش��ود چين را کش��وري در 

حال توسعه ناميد؟
او گفت »به همان ترتيبي که همه ما 
کمي آمريکايي شده ايم، به سمت کمي 
چيني تر شدن هم مي رويم، که آن هم 

براي من ضرري ندارد.«

مسابقه دوستيابي
اما اگر چيني ها از شرکت هاي غربي 

پيشي بگيرند چه خواهد شد؟
»شرکت هاي چيني بيشتر و بيشتر 
ب��ه کمپاني هاي��ي چ��ون کوکاکوال و 
جن��رال الکتري��ک مي نگرن��د و درس 
مي گيرند... و مشتاقند به شرکت هايي 

چندمليتي بدل شوند.«
البته اين امر هميش��ه هم درس��ت 

پيش نمي رود.
ژائو ماج��راي ش��رکتي آلماني را 
تعريف کرد که تصميم گرفت پيشنهاد 
خريد بهتر يک شرکت چيني را رد کند 
و به جاي آن مالکيتش را به ش��رکتي 

فرانسوي واگذار کرد.
ژائو مي گويد: »آنها تصميم درستي 
گرفتن��د. اگ��ر احساسش��ان اين بود 
ک��ه نمي توانند در قالب يک ش��رکت 
چيني فعاليت کنن��د، معامله به فاجعه 
مي انجامي��د. به همين دليل اس��ت که 
به ش��رکت هاي چيني مي گوييم: روي 
فرهنگ همکاري خودتان بيش��تر کار 

کنيد.«

برند ه - برند ه  
برخ��ي مي گويند وقت آن رس��يده 
اس��ت که دولت چين بخشي از ذخاير 

ارزي اش را صرف مردم خود کند
پاس��کال لمي مي گوي��د: »خودتان 
را ب��راي س��رمايه گذاران چيني مهيا 
کنيد. آنان در راهن��د.« او به چيني ها 
م��ي گويد : »اگر چي��ن مي خواهد اين 
يک بازي برنده- برنده باش��د، بايد از 
عهده اداره هر دو سوي غرب و چين 

بر بيايد.«
در غي��ر اين ص��ورت اعتبار چين 
مثل تجارت جهاني اش خواهد شد که 
نتايجش »درخش��انند، اما در عرصه 
سياست وحشتناک به نظر مي رسند.«

ماي��کل وون��گ، موس��س ج��وان 
ش��رکت تاج پال، ک��ه نرم افزارهايش 
روي بي��ش از 20 درص��د تلفن هاي 
هوشمند آندرويد جهان پيدا مي شوند، 
درخواستي پرش��وري مطرح مي کند؛ 
جهان خارج بايستي درک کند که چين 

در حال تغيير است.
ش��رکت هايي مانند شرکت او براي 
اعم��ال تغييراتي نظي��ر تامين حقوق 

مالکيت معنوي سخت مي کوشند.
وونگ مي گويد: »ش��ايد کليشه هاي 
رايج درباره گذشته چين صادق باشد، 
شايد همين حاال هم درست باشد، اما 
اين وضع دارد تغيير مي کند، سريعتر 
از آنچه فکرش را مي کنيد، ش��ايد طي 

سه تا پنج سال.«
»ما آينده چين هستيم.«

او مي توانس��ت اضاف��ه کند: همين 
طور شايد آينده جهان.



براس��اس گزارش ها در مجموع 18 
افسر پليس و يک نفر از کارکنان دفتري 
پليس لندن درارتباط با ده مورد ادعاي 
مرتبط با نژاد پرس��تي تحت بازجويي 

قرار دارند.
در بريتانيا يکي از مقامات ارشد پليس 
به جمع منتقدان اس��کاتلنديارد )پليس 
لندن( در مورد نژادپرستي در اين نهاد 
پيوسته و گفته است که در بيش از يک 
دهه گذش��ته، هش��دارها در اين مورد 

»گوش شنوايي« نداشته است.
ليروي ليگان، از انجمن افسران پليس 
متشکل از اقليت هاي نژادي، گفته است 
که پليس لندن بايد مسائل نژادپرستانه 

را کنار بگذارد.
دو مقام ارش��د سابق پليس لندن هم 
پس از آن که هش��ت نف��ر از نيروهاي 
پليس به اتهام نژادپرستي از کار معلق 
ش��دند، از عملکرد پليس لن��دن در اين 

مورد انتقاد کردند.
پليس لندن گفته اس��ت نژادپرستي، 
عملي »زشت« است که نمي توان آن را 

تحمل کرد.
براس��اس گزارش ها در مجموع 18 
افسر پليس و يک نفر از کارکنان دفتري 
پليس لندن در ارتباط با ده مورد ادعاي 
مرتبط با نژادپرس��تي تحت بازجويي 

قرار دارند.
در همي��ن ارتب��اط، کميته مس��تقل 
رس��يدگي به ش��کايات پليس در حال 
تحقي��ق در م��ورد ادعاهاي��ي همانند 
سوءرفتار، زورگويي و برخورد فيزيکي 

از سوي نيروهاي پليس است.
گفته شده س��ه افسر پليس روز پنج 
ش��نبه، پنجم آوريل، در نيوهام از کار 

معلق شدند.
اين درحالي است که در سال گذشته 
ميالدي پنج نيروي پليس و يک کارمند 
دفتري پليس لندن با ادعاهايي مشابه از 

کار معلق شدند.
آقاي ليگان که از بنيانگذاران انجمن 

افس��ران متش��کل از اقليت هاي نژادي 
اس��ت، گفته اس��ت رفتار با اقليت هاي 

نژادي اخيرا بدتر شده است.
به گفته او » همانند بسياري از چيزهاي 
ديگر، هشدار درباره اين گونه رفتارها 
تا همين اواخر که رسانه ها به آن توجه 
کردند و خواستار انجام اقداماتي درباره 
آن شدند، گوش شنوايي نداشته است.«

آقاي ليگان همچنين تاکيد کرده که »با 
توجه به اينکه تاکنون وجود نژادپرستي 
در پليس لندن توس��ط س��ازمان هايي 
مس��تقل به نحو موثري مورد بررسي 
قرار نگرفته، از اين رو شاهد بروز چنين 

حوادثي هستيم.«

ضروري  بيش��تر  تن��وع  وجود 
است

کميته مستقل رس��يدگي به شکايات 
پليس در حال تحقيق در مورد ادعاهايي 
همانند سوءرفتار، زورگويي و برخورد 

فيزيکي از سوي نيروهاي پليس است
کيت واز، رئيس کميته امور کشوري 
مجل��س عوام بريتاني��ا در گفتگويي با 
راديو چهار بي بي س��ي گفته اس��ت:« 
زماني که مواردي از نژادپرستي وجود 
دارد بايد ف��ورا با اتخاذ ش��يوه هايي 
مناسب با آن برخورد شود. در غير اين 
صورت اين طور تصور مي ش��ود که 

اين مسئله اهميتي ندارد.«
آقاي واز پيشنهاد مي کند که سازمان 
هايي نظير سازمان بازرسي کشور بايد 
دستورالعمل هايي خيلي روشن و قاطع 
براي تمامي نيروهاي پليس ارائه دهد. 
دستورالعملي که نشان دهد جايي براي 

رفتارهاي نژادپرستانه وجود ندارد.
او همچنين افزوده مديريت پليس لندن 
در فهرست افرادي قرار دارند که بايد از 

آنها تحقيقاتي صورت بگيرد.
مارک ريکليس از نمايندگان محافظه 
کار در کميته امور کشوري گفته است: 
» اينکه در رده ه��اي باال از اقليت هاي 

نژادي نداريم، اشتباه است.«
يويت کوپر، وزير کش��ور در کابينه 
سايه و حزب مخالف،حزب کارگر، هم 
گفته اس��ت :« ادعاهاي مطرح شده در 
مورد نژادپرس��تي بايد به شدت جدي 

گرفته شود.«
او همچني��ن تاکيد ک��رده پليس بايد 
اين اطمين��ان را بدهد که به هيچ ترتيب 
رفتارهاي نژادپرستانه را در رده هاي 

سازماني مختلف تحمل نخواهد کرد.

رفتارهاي غيرقابل قبول
جان اوکانر، فرمانده بازنشسته واحد 
ضربتي پليس لندن با اشاره به تحقيقات 
انجام شده توسط ويليام مک فرسون در 
سال 1999 در ارتباط با به قتل رسيدن 
اس��تفان لورنس، نوجوان سياهپوست 
بريتانيايي، گفت:«ما بايد دريابيم که چرا 
چنين اتفاق هايي مي افتد. اين درس��ت 
نيست که مقامات بگويند که ما کاري با 

نژادپرستي نداريم.«
روز پنج شنبه گذش��ته، پنجم آوريل 
کريک مک کي، معاون کميس��ر پليس 
لن��دن گفت که پ��س از اب��راز نگراني 
نيروه��اي پليس، از ده م��ورد پرونده 
ارج��اع داده ش��ده به کميته بررس��ي 
رسيدگي به شکايات پليس، شش مورد 

تحت رسيدگي است.
او گفت: »اکثر 50 هزار نيروي پليس 
به ص��ورت حرف��ه اي و همانطور که 
انتظار داريم با اس��تانداردهاي باال کار 

مي کنند.«
آقاي اوکانر افزوده :« من مي خواهم 
در س��ازماني کار کنم که اکر کس��ي 
احس��اس کرد که با رفت��اري نامعقول 
روبروست، بتواند اين گونه رفتارها را 
گزارش کند. اين اطمينان وجود داشته 
باش��د که در موارد ضروري اقدامات 

الزم اتخاذ مي شود. »
به گفته آقاي اوکانر »پليس لندن نژاد 

پرستي را تحمل نمي کند.«

انتقاد از پليس لندن در ارتباط با نژادپرستي
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ل��رد المون��ت وزير خزان��ه داري 
پيشين بريتانيا مي گويد، تحريم هاي 
اقتصادي ايران کارآ نخواهد بود. من 
در اين باره فق��ط مي توانم بگويم که 
م��ا با اين روش س��رمان را به ديوار 

مي کوبيم. 
لرد المونت وزير خزانه داري دولت 
جان ميجر در سال هاي آغازين دهه 
1990 مي گويد: شرکت هاي انگليسي 
با ضرب��ه خوردن از اي��ن تحريم ها 
موقعي��ت رقابت خود را در آس��يا از 

دست مي دهند.
در حالي که آلس��تر ب��رت، رئيس 
دفت��ر وزارت خارجه در مجلس عوام 
بر اين باور است که امنيت بريتانيا در 

اولويت است.
آمار و ارق��ام ص��ادرات بريتانيا، 
ارائه ش��ده از سوي شرکت ها نشان 
مي دهد که  صادرات انگليس از 500 
ميليون پوند در س��ال 2008 به 147 
ميلي��ون پوند در س��ال 2011 کاهش 

يافته است.

نظام نامطبوع
ه��اي  بان��ک  درم��ورد  همچني��ن 
برتانيائي نيز که ب��ا بانک هاي ايران 
کار مي کنن��د محدوديت هائي وجود 
دارد و کار با شرکت هاي حمل و نقل 

و انرژي هم منع شده است.
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران از 
س��ال 2005 به لحاظ گسترش برنامه 

اتمي ايران افزايش يافته است.
بيش��ترين ح��د تحريم ه��ا در ماه 
ژانويه ب��ا تحريم ص��ادرات نفت به 
اتحاديه  از سوي  اروپايي  کشورهاي 

اروپا انجام شد.
لرد المونت رئيس ات��اق بازرگاني 
بريتاني��ا و ايران متش��کل از گروهي 

بازرگان بريتانيائي مس��تقر در لندن 
و خزانه دار س��ابق م��ي گويد براي 
روش��ي که در م��ورد تحريم ها عليه 
ايران اعمال مي شود متاسف است و 
استدالل مي کند که تحريم ها به ضد 

توليد است.
تحريم ها ضربه به بخش خصوصي 
در ايران اس��ت، آنها را ورشکس��ته 
مي کند، به دولت يا به دس��ت چرخه 
گروهي وابس��ته مي کن��د و منجر به 

قاچاق کاالهاي مورد نياز مي شود.
 وي اضافه مي کند، مطمئن نيس��تم 

که تحريم ها اثر خوبي داشته باشد.
آيا اين مي تواند موجب تغيير شود؟ 
ممکن است، اما به نظر من اين بستگي 

به قدرت نظام دارد.
بررس��ي هاي گروه 4 نش��ان مي 
ده��د که تحري��م ها به ش��رکت هاي 
بريتانيائي هم صدمه مي زند. تعدادي 
از آنها هنوز مي توانند قانونًا تجارت 

کنند.
BBC با مالک يک شرکت شيميايي 
در شمال غربي انگليس صحبت کرده 
اس��ت که ترکيبي دارويي براي سوء 
هاظم��ه توليد مي کن��د. مالک که نمي 
خواست ش��رکتش شناخته شود، مي 
گويد شرکت در 25 سال گذشته مواد 
شيميائي به ايران صادر مي کرده اما 
اکنون تصميم به معلق کردن تجارت 

گرفته است. 
او مي گويد، واقعًا تاسف بار است 
زي��را اين کاماًل ي��ک کاالي بي ضرر 

است.
  المونت ادامه م��ي دهد: ديروز از 
طريق راب��ط بازرگان��ي خودمان در 
ايران اطالعاتي به دس��تم رس��يد که 
تولي��دات هن��دي و چيني بع��د از 25 
جايگزين  کاالهايم��ان  فروش  س��ال 

محصوالت ما شده اس��ت که بسيار 
جاي تاسف دارد.

لرد المونت مي گويد تحريم ها يک 
سياست يک طرفه نيست، بر بازرگاني 

بريتانيا هم اثر گذار است.
مشکل تحريم ها اين است که ما فکر 
م��ي کنيم هزينه اي را به ايران تحميل 
مي کنيم ام��ا ما هزين��ه اي را هم به 
خودمان تحميل مي کنيم، با از دس��ت 
دادن مش��اغل، درآم��د و در برخ��ي 
موارد ورشکستگي برخي شرکت ها.

بازرگاني  لرد المون��ت مي گوي��د 
بين بريتانيا و اي��ران کاهش يافته اما 
بازرگاني ايران با کشورهاي آسيايي 

افزايش يافته است.
آلستر برت، اقرار مي کند که تحريم 
ها فشاري بر بريتانياست اما آنها بايد 
ببينند که سعي دارند به چه چيز دست 

يابند. وي مي گويد:
نکته مهم اينس��ت ک��ه فعاليت هاي 
هس��ته اي را متوقف کنند، اين نااميد 
کننده اس��ت که در اين راه مشکالتي 
براي ديگران بوج��ود مي آيد، اما آن 
بايد نکته مهمي باشد که ما را مشغول 

کرده است.
ما سعي مي کنيم و بسيار دقت مي 
کنيم تا مطمئن باشيم که درست عمل 

مي کنيم.
ما بايد از همه س��وال کنيم تا بدانند 
چيزي که ما را به خود مشغول کرده 
است امنيت ملي است، که طراحي شده 
است تا ما را حفاظت کند و ايرانيان را 
به پاي ميز مذاک��ره بياورد و فعاليت 

اتمي آنها را متوقف سازد.
اين آس��ان ترين کار نيست اما فکر 
ک��ردن به راه چاره و پيش��نهاد بهتر 

است.

تحريم هاي بي فايد ه عليه ايران، 
تجارت بريتانيا را کاهش مي د هد

 گفتگوي ديويد لويس از راديو بي بي سي با لرد المونت:
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بنا به آخرين گزارش بي بي س��ي 
از لندن دانش��مندان براين باورند که 
ويژگي هاي س��ر و چهره فسيل هاي 
تازه کش��ف ش��دهه درچين متفاوت 
ازويژگي هاي انس��ان ام��روزي مي 

باشد.
اخيرًا بقاياي آنچه ممکن است گونه 
ناشناخته اي از نژاد انساني باشد، در 

جنوب چين کشف شده است.
قدمت استخوان هاي اين سروچهره 
ي فسيل هاي تازه کشف شده که گفته 
مي شود دست کم مربوط به پنج نفر 
است به 11هزار و 500 تا 14 هزار و 

500 سال پيش برمي گردد
دانشمندان در حال حاضر،اين فسيل 
ها را »آدم هاي غار آهوي قرمز« مي 
نامند. اين غار يکي از محل هايي است 
که برخي از اين اجساد در آنجا کشف 

شده اند..
تيم پژوهش��کراين کشف تازه گفته 
اند تحليل و بررس��ي دقي��ق تري بر 
روي فسيل ها الزم است تا بتوان آنها 

را گونه تازه اي از انسان ناميد.
دارن کورن��و، يکي از سرپرس��تان 
اين تيم و از اس��تادان دانش��گاه نيو 
ساوت ولز استراليا در اين باره گفته 
است: »ما در اين.« مرحله مي کوشيم 
که در طبقه بندي آنه��ا خيلي با دقت 

عمل کنيم«.
ب��ارن کورنو به بي بي س��ي گفت: 
»يکي از داليل اين کار اين اس��ت که، 
چه ب��اور کنيد چ��ه نکني��د، در حال 
حاضر، در علم تکامل انساني، تعريف 
عمومي، توافق ش��ده و بيولوژيکي از 
گونه خودمان )هومو س��پين( ها هم 

نداري��م. و اين حوزه، بس��يار مورد 
اختالف نظر است.«

تع��دادي از اين فس��يل ه��ا نزديک 
شهر منگزي در استان يونان در چين 
کشف شده است. يک اسکلت ديگر هم 
در همس��ايگي اين استان، در النگلين 

يافته شده است.
جمجمه ها و دندان هاي فسيل هاي 
يافته ش��ده در اين دو منطقه به شدت 
به هم شباهت دارند،ونشان مي دهند 
احتماال همه آنها از يک گروه جمعيت 

بوده اند.
دانشمندان در حال حاضر همچنان 
در اي��ن ناحي��ه د ر ح��ال حفاري و 

کاوش اند..
 

. ي��ازده هزار و پانصد س��ال پيش 
انس��ان هاي غار آهوي قرمز احتماال 

شبيه اين بوده اند.
اما به گفته تيم پژوهش��گر، ويژگي 
چه��ره هاش��ان کامال با چه��ره يک 
انسان امروزيتطبيق مي کند.آدم هاي 
غار آهوي قرمزويژگي هايي ترکيبي 
از انسان هاي امروزي و انسان هاي 

باستان دارند
اين آدم ها کاس��ه هاي سرش��ان 
گردتر بود و برآمدگي هاي ش��اخص 
پيش��اني داش��تند. اس��تخوان ه��اي 
جمجمه هاي آنه��ا کامال ضخيم بود. 
صورت هاي آنها کامال کوتاه و تخت 
بود و بيني هاي پهن داش��تند. آرواره 
هاي آنها جلو بود ولي از داشتن چانه 
انسان امروزي، بي بهره بودند. اسکن 
کامپيوت��ري جمجم��ه در ناحيه مغز 
تف��اوت هايي را  نش��ان مي دهد.آنها 

همچني��ن دندان هاي آس��ياب بزرگ 
داشتند.

دکت��ر کورن��و و همکاران��ش چند 
س��ناريو را درباره انس��ان هاي غار 

آهوي قرمز محتمل مي شمارند.
يکي اينک��ه آنها نماين��ده مهاجران 
بس��يار قديمي ا انسان هاي هوسپين 
با ظاهري بس��يار بدوي بوده اند که 
پيش از نابودي، ج��دا از ديگر نژادها 

در آسيا زندگي مي کرده اند.
احتمال دوم اين اس��ت که آنها نژاد 
متمايزي از انس��ان ب��وده اند که در 
آس��يا تکامل يافته اند و در کنار گونه 
انس��اني خود ما، تا همي��ن اواخر به 

زندگي ادامه داده اند.
احتمال ديگر نيز اين اس��ت که آنها 
اين ويژگي ه��اي بدوي تر را به دليل 
تغييره��اي ژنتيک��ي يا در پاس��خ به 
فش��ارهاي محيطي نظير وضعيت آب 
و ه��وا، به ص��ورت مجزا ب��ه تکامل 

رسانده اند
تالش هايي براي اس��تخراج دي ان 
اي از بقاي��اي اين فس��يل ها صورت 
گرفته است. از روي دي ان اي ها مي 
توان مطالع��ات دقيق تري از تحوالت 
ژنتيکي احتمالي و ارتباط آنها با گونه 
ه��اي ديگر انس��اني - نئاندرتال ها و 
گونه اس��رارآميزي در سيبري که به 

دينسوان ها معروفند- انجام داد.
آدم هاي غار آهوي قرمز در هر کجا 
از درخت انس��اني قرار داشته باشند، 
کش��ف آنها اهميت زي��ادي دارد چرا 
که داس��تان جذاب مهاجرت و تکامل 
انس��اني را که روز به روز پيچيده تر 

مي شود، کامل تر مي کند

کشف فسيل انسان هايي متفاوت در چين



براي حل مشکل وارد ات مواد اوليه
ارز شش کشور آسيايي جايگزين د الرمي شود

براس��اس برنامه تازه کميته ويژه 
کنترل ارز که بعد از بحران ارزي در 
ماه گذشته تشکيل شد،تصميم گرفته 
شده است که هفت نوع ارز شامل ين 
ژاپ��ن، وون کره جنوب��ي، لير ترکيه، 
روبل روسيه، روپيه هند، يوان چين و 
يورو پ��ول و واحد اروپايي جايگزين 

دالر شود.

اين تصميم بعد از آن گرفته ش��ده 
اس��ت که توليدکنن��دگان ايراني براي 
واردات مواد اوليه با مش��کل گشايش 
اعتبار و انتقال پول مواجه ش��ده اند و 
نم��ي توانند ارز مورد ني��از را تامين 

کنند.

بان��ک مرکزي متعهد ش��ده اس��ت 

چنانچه کس��ي با اين ارزها کااليي را 
ثبت س��فارش کرده و بخواهد آن را 
وارد کشور کند، ارز مورد نيازش را 

تامين کند..

محس��ن صالحي نيا، معاون وزير 
صنعت و معدن به خبرگزاري فارس 
گفته اس��ت :ب��ا اين تصميم مش��کل 
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برخ��ي صنايع ک��ه با مش��کل تامين 
ارزمواجه شده اند، برطرف مي شود 
وجود  ارز  درتامي��ن  و«محدوديت��ي 
ندارد ومالک تامين ارز ثبت سفارش« 

کاالست.

به نظر مي رس��د بانک مرکزي بعد 
از تحريم هاي بين المللي به خصوص 
تحريم هاي آمري��کا و اتحاديه اروپا، 
ناچار شده اس��ت سبد ارزي خود را 

تغيير دهد.

با آنکه يورو همچنان در ميان هفت 
ارز اعالم شده از سوي بانک مرکزي 
قرار دارد اما برآوردهاي کارشناسان 
اقتصادي نش��ان مي دهد که با تحريم 
ه��اي اتحاديه اروپا ک��ه نتايج آن در 
ماه ه��اي آينده آشکارگش��ته، نقش 
يورو نيز در سبد ارزي بانک مرکزي 

کمرنگ شود.

ب��ه باورکارشناس��ان اقتص��ادي، 
دول��ت محم��ود احمدي ن��ژاد که در 
اوايل به قدرت رس��يدنش سياس��ت 
نگاه به شرق را جايگزين غرب کرده 
بود، اکنون مجبور ش��ده است براي 
تامي��ن نيازهايش به اجبار دس��ت به 
دامن کشورهاي آسيايي شود که فعال 
مشتريان اصلي نفت هستند و روابط 
تج��اري نزدي��ک تري با اين کش��ور 

دارند.

اي��ران س��االنه حج��م زي��ادي از 
نفت��ي خ��ود را صرف  درآمده��اي 
واردات م��واد اوليه و ماش��ين آالت 
مي کند و از اين رواميدوار اس��ت که 
با ترفند ت��ازه بتواند تحريم هاي بين 
الملل��ي را که انتقال پول نفت به داخل 

را مشکل کرده، دور بزند.

ب��ه اين معني که کش��ورهاي عمده 

خريدار نفت ايران همچون چين، کره 
و ژاپ��ن به ج��اي پول نف��ت به بانک 
مرکزي اين کش��ور اعتب��ار بدهند و 
بانک مرکزي ايران ه��م اين اعتبارها 
را در اختي��ار کس��اني بگ��ذارد ک��ه 
مي خواهند کاال، مواد اوليه يا تجهيزات 

وارد کنند.

ايران مجبور شده براي حل مشکل 
انتقال پ��ول و واردات، به جاي دالر، 
سبد ارزي خود را با ارزهاي آسيايي 

پر کند.

اي��ن طرح به نوع��ي مبادله پاياپاي 
نفت و کاال اس��ت و نش��انه اي است 
از اي��ن ک��ه وارد کنن��دگان ايراني با 
محدودي��ت بازارهاي وارداتي مواجه 
ش��ده اند و قدرت انتخاب آنها روز به 

روز در حال کمتر شدن است

نگراني از آيند ه اقتصاد
در ماه گذش��ته بعد از تحريم هاي 
آمري��کا و اتحادي��ه اروپا ب��ازار ارز 
ايران به ش��دت به ه��م ريخت و نرخ 
برابراي ارزهاي عمده در مقابل ريال 
به شدت افزايش يافت به گونه اي که 
هر دالر آمريکا از حدود 1200 تومان 

به باالي 2000 تومان رسيد.

بانک مرکزي اي��ران بعد از يک ماه 
سکوت سر انجام طرح ثبيت نرخ ارز 
را دوباره در دست گرفت، طرحي که 
خودش بعد از ده س��ال اجرا در چند 
ماه گذش��ته به کنار نه��اده بود و با 
اعالم چند نرخ به آش��فتگي در بازار 

دامن زده بود.

دو هفته پيش با اعالم اجراي دوباره 
ط��رح تثبيت ن��رخ ارز و افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانکي از حدود 12 
درصد به 21 درص��د و افزايش نرخ 

سود اوراق مش��ارکت از 17 درصد 
به حدود 21 درصد از آشفتگي بازار 
کاسته شد و قيمت ها روند نزولي به 

خود گرفت.

بحران بازار سکه و ارز بعد از اين 
ش��روع اين برنامه کمي فروکش کرد 
ولي گزارش��ها نشان مي دهد که نرخ 
ارز در بازارهاي غيررس��مي دوباره 

در حال افزايش است.

در اوج افزايش قيمت ارز در بازار، 
هر دالر آمريکا به باالي 2000 تومان، 
يورو به باالي 2500 تومان و پوند به 
باالي 3000 تومان رس��يده بود ولي 
با اعالم اين سياس��ت قيمت ها حدود 
دويس��ت تا سيصد تومان کاهش پيدا 

کرد.

بانک مرکزي ب��راي هر دالر 1226 
تومان قيمت گذاشت و خريد و فروش 
ارز در ب��ازار را ب��ه هر ش��کل ديگر 
غيرقانون��ي اع��الم کرد بلک��ه بتواند 
التهاب بازار را فرو بنشاند اما اکنون 
گزارش ها نشان مي دهد که قيمت هر 
دالر در بازار غيررسمي بين 1900 تا 
2000 تومان در نوس��ان است. يورو 
و پوند ني��ز وضعيتي مش��ابه دارند 
و قيم��ت يورو و پون��د در بازار آزاد 
نيز فاصل��ه چنداني با قيمت روزهاي 

بحران ندارد.

اي��ن يعني ب��ا وجود ت��الش بانک 
مرکزي براي هدايت نقدينگي به سمت 
بانک ه��ا و فروش اوراق مش��ارکت 
پارس جنوب��ي و اوراق صنعت برق 
التهاب بازار همچنان به دليل مشکالت 
سياس��ي داخلي و بي��ن المللي بدون 
اين که چندان به چش��م بيايد، در حال 

افزايش است.
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يورو  تهديد ي براي اتحاديه اروپا 

بحراني كه بس��ياري از كشورهاي 
اروپايي را درگير كرده و اين كشورها 
را تا مرز ورشكستگي اقتصادي پيش 
برده به وي ژه در كش��ورهاي ايتاليا، 
اس��پانيا و يونان موج��ب اعتراضات 
گس��ترده خياباني مردم اين كشورها 
و در نهايت باعث شد كه دولت برخي 
از اين كشورها سقوط كند و نخبگاني 
اقتص��ادي كه ب��ه بانك ه��ا و بنگاه 
هاي بزرگ اقتص��ادي جهان به ويژه 
آمريكايي وابسته بودند، قدرت را در 

دست گرفتند. 
بحران اين كش��ورها به بيش از يك 
دهه قب��ل باز مي گردد. در آن دوران 
اينكه  براي  كشورهاي درگير بحران، 
خود را با شاخص هاي اتحاديه اروپا 
هعماهنگ كنند و بتوانند ضمن پذيرش 
واح��د پولي ي��ورو به اي��ن اتحاديه 
بپيوندند مجبور بودند شرايط خود را 
خوب و مس��اعد جلوه دهند، به همين 
دلي��ل در گردابي دچار ش��دند كه هر 

روز بيشتر در آن فرو مي رفتند. 
دول��ت هاي اي��ن كش��ورها براي 
پرداخت هزينه هاي نظامي بهداشتي و 
خدماتي خود بايد منابع پولي را كسب 
مي كردند و به همين دليل دس��ت به 
دامن بانك هاي بزرگ جهان كه عمدتا 
در آمريكا مس��تقر بودن��د و ارتباط 
تنگاتنگ��ي با روندهاي وال اس��تريت 
داش��تند، ش��دند و پول هاي بس��يار 
زي��ادي را از اين موسس��ات قرض 
گرفتن��د. اي��ن پول ها وام محس��وب 
نمي ش��دند و به صورتي غير رسمي 
پرداخت مي ش��دند تا به عنوان ديون 
اين كش��ورها مش��كلي را براي آنها 
در راه ادغ��ام در اتحاديه اروپا ايجاد 
نكنند. از آنجاكه بانك ها ضمانت هاي 
معتبري را براي دريافت اصل پول و 
س��ود آن اخذ مي كردند كش��ورهاي 
درگير بح��ران مجبور ش��دند هنگام 
بازپرداخ��ت بدهي ها، پول هنگفتي را 
ك��ه صرف امور زيربناي��ي و فعاليت 

ه��اي مولد نش��ده ب��ود بپردازند لذا 
دچار مشكل شدند. 

اين دولت ها به م��رور روش هاي 
انقباض��ي را در اقتص��اد در پي��ش 
گرفتند و همين موضوع باعث افزايش 
بي��كاري ها و كاهش حقوق و افزايش 
مالي��ات ه��ا و در نتيج��ه نارضايتي 
ش��هروندان اين كش��ورها شد و در 
نهاي��ت وضعيت��ي را پي��ش آورد كه 
حتي بانك ها و كشورهاي وام دهنده 
را در كنار كش��ورهاي بح��ران زده 
به بن بس��تي رهنمون ك��رد كه دهها 
جلسه سران و تالش كارشناسان نيز 

نتوانست باعث تسكين آن شود. 
روزنامه نيويورك تايمز و بسياري 
از روزنامه هاي آمريكايي و اروپايي 
نوش��تند، وال اس��تريت و بانك هاي 
آمريكايي در قال��ب ده ها قرارداد به 
كشورهاي اروپايي به صورت آشكار 
پ��ول هاي��ي را پرداخ��ت كردند و به 
دولت ه��اي بحران زده اروپايي كمك 

به گزارش »ايرنا« - »تري رو« استاد دانشگاه هاي آمريکا با بيان اينکه يورو واحد خوبي براي همه 
کشورهاي اروپايي نيست افزود: تعميق بحران اخير مالي در برخي کشورهاي اروپايي اين اتحاديه را 

در  معرض خطر قرار داد ه است.



كردند تا نقاب بر چهره بزنند و بحران 
را كتمان كنند. 

»تري رو« استاد اقتصاد در دانشگاه 
مينس��وتاي آمريكا در م��ورد بروز 
بحران در اتحاديه اروپا در گفت گو با 
پژوهشگر ايرنا علت اين مشكل بزرگ 
را ناهمگن بودن اقتصادي كشورهاي 
اروپايي مي داند و اعتقاد دارد كه علت 
بحران و عدم ت��وازن در اقتصادهاي 
كالن در اتحاديه اروپا نتيجه مستقيم 
تف��اوت در ارزش ي��ورو در اتحاديه 
اروپاس��ت. به اين معن��ي كه ارزش 
يورو در برخي از كش��ورها به علت 
كارآمدي اقتصاد آن كشورها همچون 
آلمان كمتر از ارزش واقعي آن است 
و از ط��رف ديگر در كش��ورهايي كه 
داراي اقتصادهاي كارآمدي نيس��تند 
همچون يونان ارزش يورو ارزش��ي 
فرات��ر از ارزش واقعي آن در اقتصاد 

اين كشورها دارد. 
وي اعتق��اد دارد اين بحران به علت 
رفتار و سياس��ت ه��اي برخي از اين 
كش��ورها در متوازن نساختن بودجه 
و اختص��اص مناب��ع ب��ه آن ها بدتر 
شد. در كش��ورهايي كه اقتصادهاي 
ناكارآمدي دارند حفظ يورو و متوازن 
باقي ماندن در رقابت هاي بين المللي 
اهميت داش��ت و اين كشورها تالش 
كردند تا بر ص��ادرات تمركز كنند و 
از واردات خ��ود كاس��تند و به همين 
دليل دستمزدها به شدت كاهش يافت 
و قيمت كاالهايي ك��ه در عرصه بين 
الملل قاب��ل تجارت نيس��تند افزايش 

يافت و به بحران دامن زد. 
اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه 
در مورد عامل بروز بحران مي افزايد، 
نمي توان مقص��ري صددرصدي را 
براي بروز اين مشكل اعالم كرد، زيرا 
تقريب��ا در جهان عدم ت��وازن وجود 
دارد. كشورهايي همچون چين تمايل 
زيادي ب��ه پس ان��داز دارند و تالش 
فزاينده دارند كه صادرات آنها بسيار 
بيش��تر از وارداتشان باشد. وقتي كه 
در اين موضوع زياده روي ش��ود بر 
نرخ سود تاثير گذاشته و ميزان بدهي 
هاي خارجي را بيشتر مي كند. در اين 

ش��رايط مصرف كنندگان نمي توانند 
پاسخي منطقي به افزايش نرخ سود و 
بدهي ها بدهند و در نتيجه نمي توانند 
به ش��رايط عادي خ��ود ادامه دهند و 
در اختص��اص منابع مالي خود دچار 

اشتباه مي شوند. 
اين استاد اقتصاد سياسي در مورد 
نق��ش بانك ه��اي آمريكاي��ي و وال 
استريت در تش��ديد بحران با اشاره 
تلويح��ي به مقص��ر ب��ودن بانك ها 
تاكيد كرد، بانك ه��ا به جريان عظيم 

س��رمايه در جامعه ك��ه علتش نبود 
توازن اقتصادي اس��ت واكنش نشان 
مي دهند. ساختارهاي بانكي، مديريت 
بانك ه��ا و قوانين همه ب��ا هم دچار 
شكستي نهادي شدند، زيرا در نهايت 
نتوانس��تند مانع افزاي��ش عدم تعادل 
ش��وند. اگر در اين ش��رايط يك بانك 
ني��ز رفتار منطق��ي و معقوالنه اي را 
انجام بدهد، ام��ا رفتار كلي همه بانك 
ها رفتار عقالني نباشد حاصل خوبي 
نخواهد داشت، اما عليرغم تالش بانك 
ها براي به تاخير انداختن عدم توازن، 

نتيجه آن بي تعادلي و بحران بود. 
وي در مورد ش��رايط كش��ورهاي 
اتحادي��ه اروپا و وجود س��ايه تهديد 

بحران بر كل اتحاديه اروپا تاكيد دارد 
كه كش��ورهاي اتحاديه اروپا بايد در 
مش��كالت همراه هم باش��ند به گونه 
اي كه آلمان احس��اس كند كه مشكل 
يونان به اين كش��ور نيز مربوط مي 
ش��ود، زيرا مازاد تج��اري آلمان به 

دليل كمبودهاي تجاري يونان است.

وي با بيان اينكه ساختار بانكي بايد 
تقويت ش��ود و به موض��وع افزايش 
بدهي هاي يونان كه به سيستم بانك 

ه��ا نيز مربوط مي ش��ود توجه كنند 
خاطر نشان كرد، كشورهاي اروپايي 
بايد سياس��ت هاي بازتري را داشته 
باش��ند و بيش��تر به مبادالت ازجمله 
كارگر بپردازن��د مانند چيزي كه بين 

ايالت هاي آمريكا در جريان است. 
وي در نهايت تاكيد كرد كه ادامه اين 
بحران و وضعيتي كه يورو دچار آن 
شده ممكن است بر كل اتحاديه اروپا 
تاثير گ��ذارد و باع��ث تعميق بحران 
و عواقب ديگر ش��ود زيرا >توصيه 
كردن به هم��ه كش��ورهاي اروپايي 
كه از يورو اس��تفاده كنند نمي تواند 

پيشنهاد خوبي باشد<. 
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برگزاري جلسه هاي ماهانه هياًت مديره اتاق
بنا به روال معمول جلسه هاي ماهانه 
هيات مديره ات��اق ايران و انگليس بعد 
از ظهر اولين س��ه ش��نبه هرم��اه ، با 
حضور بيش��ترين تعداد اف��راد هيات 
مديره در دفتردبيرخانه اتاق تشکيل و 

برگزارگرديد.
در جلسه هاي سه ماهه ي آخر سال 
بعداز تبادل اخبار اقتصادي کشور ، به 
ويژه در مورد سياست هاي پولي/ مالي 
کشور ونوسان نرخ ارز وطال و اثرات 
آن بر توليد و در نهايت اقتصاد کشور،  

به تفصيل در باره تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران بحث و کفت و گوشد.

درآخرين جلس��ه دکنر اميني بعد از 
ارائ��ه گزارش عملکرد اتاقوش��رح اهم 
اقداماتي را که در زمينه گش��ايش راه 
هائي براي تسهيل اخذ ويزاي ورود به 
بريتانيا در هم��کاري با اتاق بازرگاني 
بريتانيا و ايران به عمل آورده بود بيان 

کرد.
س��پس باتوجه به وضعيت حاکم بر 
روابط دو کشور ايران و بريتانيا به ويژه 

در زمينه هاي بازرگاني مقرر گرديد در 
صورت امکان اعزام هيًات هائي محدود 
ب��راي بازديد از مراک��ز اقتصادي واز 
جمله نمايش��گاه هاي برگزار در لندن 

تدارک ديده شود
ضمنًاپيش��نهاد واصل��ه از کميت��ه 
عضوي��ت مبني بر ض��رورت افزايش 
وروديه وحق عضويت ساالنه تصويب 
ورقم 250 هزار تومان کنوني به سيصد 
هرار تئمان ازايش يابد واز آغاز س��ال 

1391 اعمال شود.

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 
 کميسيون آموزش و فناوري هاي نوين

کميس��يون آم��وزش و ف��ن آوري 
هاي نوين اتاق طب��ق روال، همه ماهه 
بعد از ظهر اولين يک ش��نبه هر ماه با  
شرکت خانم ها مرضيه ابراهيمي )نايب 
ريي��س کميس��يون(، مهنازمعصومي 
و آقاي��ان آرش آزمنديان، محمدرضا 
حيدري، حميدرضا ش��هابيان ، رامين 
طاعتي، عبدالرضا نوروزي و منوچهر 
هامون)رييس کميس��يون(، با حضور 

دکتر اميني تشکيل و برگزار گرديد.
 س��اير اعض��اء داوطلب ب��ه داليل 

متفاوت غيبت داشتند.  

در اين جلس��ه هابعد از تبادل اخبار 
اقتصادي،وبحث درباره نوس��ان هاي 
نرخ ارز و تحريم هاي اقتصادي سازمان 
ملل،اي��االت متح��ده آمريکاواتحادي��ه 
اروپاواث��رات بلند م��دت آن در زمينه 
امکان��ات هم��کاري ب��ا ش��رکت هاي 
انگليسي فعال در زمينه فن آوري هاي 
نوين در بريتانيا تبادل نظر شد و مقرر 
گرديد باتوجه وضعيت حاکم برروابط 
دوکشور هياتي متشکل از اعضايي که 
داراي رواديد مي باش��ند براي بازديد 
از نمايش��گاه IT Legal به لندن اعزام 

شوند. 

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

کميسيون مذکور درسه ماهه  جهارم  
طبق روال، جلسه هاي ماهانه را بعدازظهر 
دومين سه شنبه هرماه باشرکت خانم 
ها ش��هابي )دبير کميس��يون( ،فاطمه 
عبدالهيان، زه��را نقوي، و آقايان رضا 
پديدار، اميرحسين پژوهي، علي حمزه 
ن��ژاد )رئيس کميس��يون( ، حميدرضا 
شهابيان )دبيرکميسيون(، پرويزشکراني 
چهارس��وقي محمدرضا عاقلي، رضا 
مه��دوي درونکاليي، ب��ا حضور دکتر 
اميني نايب رئيس دبيرکل اتاق، برگزار 

کرد. 
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افزايش فشار اقتصاد ي بر شرکت هاي سوختي انگليس
خبرگزاري فارس: با وجود تالش دولت 
انگليس براي مذاکره با شرکت هاي سوختي 
و جلوگيري از اعتص��اب آن ها، آمارها از 
افزايش فش��ار مالي بر اين شرکت ها خبر 

مي دهد.
 

به گ��زارش فارس به نق��ل از روزنامه 
انگليس��ي گاردين، در حالي که مس��ئولين 
انگليس��ي ب��راي جلوگي��ري از اعتصاب 
رانندگان تانکرهاي سوخت رس��ان در اين 
کش��ور، در حال مذاکراه با آنان هس��تند، 
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان دهنده 
افزايش فشارهاي اقتصادي به اين صنعت، 

است.

از هر 7 راننده تانکرهاي سوخت رسان 
در انگليس، ش��ش نفر از آن ها در مناقشه 
اخير بر س��ر دس��تيابي به حق��وق خود، 

شرکت دارند.

اتحاديه اين رانندگان به دنبال دست يابي 
به کف درآمد مشخص و مناسب و همچنين 
استانداردهايي در زمينه هاي مختلف نظير 

آموزش رانندگان است.

آخرين ارقام منتشر شده از حساب هاي 
5 ش��رکت اصلي توزيع کننده سوخت در 
انگليس، نشان دهنده بازار به شدت رقابتي 
اين صنعت و فش��ار بااليي است که به اين 
شرکت ها وارد مي شود. به همين جهت هم 
بسياري از کارکنان شاغل در اين شرکت ها 
نس��بت به کاهش حقوق و استانداردهاي 
کاري خ��ود در اين ش��رکت ها احس��اس 

نگراني دارند.

گزارش منتش��ر ش��ده از حس��اب هاي 
ش��رکت تانکرهاي »نوربرت دنترسنجل« 
نش��ان دهنده کاهش 51هزار پوندي بازده 

اين شرکت تا 31 دسامبر 2010 است.

حساب هاي شرکت »ترنر« نيز وضعيت 
مشابه داشته است. بنا بر گزارش حساب 
اين ش��رکت، ميزان بازده اين ش��رکت در 
س��ال 2010 بدون کس��ر ماليات به 21.6 
ميليون پوند کاهش يافته است. اين شرکت 
ب��ر افزايش رقابت در اين صنعت اش��اره 
کرده و عنوان کرده اس��ت که الزم اس��ت 
تا هزينه ها کنت��رل و تاثيرگذاري عملکرد 

شرکت افزايش يابد.

شرکت »هوير« هم که يکي از موفق ترين 
ش��رکت هاي توزيع س��وخت در انگليس 
اس��ت، در س��ال 2010 بدون کسر ماليات 
تنها درآمدي برابر 3.8 ميليون دالر داشته 
اس��ت. اين شرکت هم اعالم کرده است که 
بازار س��وخت همچنان ناآرام باقي مانده 

است.

شرکت هايي که در حال حاضر تهديد به 
اعتصاب و توقف توزيع سوخت کرده اند، 
بي��ش از 90 درص��د چرخه س��وخت در 

انگليس را شامل مي شوند.

در اين جلس��ه ها بعد از تبادل اخبار 
اقتصادي ب��ه ويژه اخب��ار مربوط به 
نوس��ان ه��اي ن��رخ ارز، تحريم هاي 
اقتصادي انگليس و ب��ه ويژه اتحاديه 
اروپا وپيامدهاي آن از يک سو ، اقدامات 
اتاق بازرگان��ي انگليس و ايران در اين 
زمينه از سوي ديگر به تفصيل بحث و 

گفتگو شد.
ضمنا ب��ا توجه به جدا ش��دن امور 
مهاج��رت از صدور روادي��د ورود به 
انگليس ک��ه ذربهمن م��اه به تصويب 
مجلس اعيان رسيد و همچنين اثرات آن 
بر تسهيل احتمالي صدور ويزاي ورود 

به انگليس بحث و گفتگو شد.
در آخرين جلسه بنا به پيشنهاد مقرر 
گرديدد چنانچه امکان پذير باشد هياتي 

از اعضائ��ي ک��ه داراي وي��زاي ورود 
به بريتانيا مي باش��ند براي بازديد از 
نماش��گاه Legal IT ک��ه دراواخر ماه 
مارچ درلندن بر گزار مي ش��ود به آن 

کشور اعزام شود.

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

 کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکت ها، جلسه هاي ماهانه خود را 
طبق روال همه ماهه ، بعدازظهر دومين 
س��ه ش��نبه هرماه با حضور اعضاء 
اصلي کميسيون، خانم ها زهرا نقوي، 
فاطمه عبداللهيان و آقايان رامين طاعتي، 
س��يد محمد رضوي شيرازي،جهانگير 
صادق��ي و رضا مه��دوي درونکاليي 

به رياس��ت دکتر اميرهوش��نگ اميني، 
برگزار کرد. 

در اين جلس��ه ها بعداز تبادل اخبار 
اقتصادي کشور به ويژه در باره فرآيند 
اقتصادملي و نوسان هاي حاکم بر نرخ 
ارز و سود بانکي تسهيالت و پيامدهاي 
ناش��ي از ادامه آن، به تفصيل درباره 
تحريم هاي اقتصادي انگليس و اتحاديه 
اروپا واثرات آن بر اقتصاد کشور  بحث 
و گفتگو شد. با توجه به تورم حاکم بر 
اقتصادکشور، مس��ائل ومشکالت فرا 
راه س��رمايه کذاري اع��م از ملي وبين 
المللي به تفصيلمورد بحث و گفت و گو 

قرارگرفت.
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براي مقابله با ايران
آمريکا بهره برد اري از ذخاير نفت خود را بررسي مي کند

وزي��ر دارايي آمري��کا اعالم کرد که 
دولت اوبام��ا در حال بررس��ي دقيق 
چگونگي استفاده از ذخاير استراتژيک 

نفت است
دولت آمريکا در حال بررس��ي بهره 
برداري احتمالي از ذخاير اس��تراتژيک 
نفت خام اي��االت متحده براي مقابله با 
اثر منفي قطع صادرات نفت خام ايران 

بر بازارهاي جهاني است.
تيموتي گايتن��ر، وزير دارايي آمريکا 
روز جمعه گفت بهره برداري از دخاير 
اس��تراتژيک آمريکا به شرايط خاصي 
نياز دارد و دولت باراک اوباما در حال 

بررسي دقيق آن است.
آقاي گايتنر در گفت و گو با ش��بکه 
تلويزيوني سي ان بي س��ي، با اشاره 
به افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي 
جهاني گفت: »به طور مش��خص ايران 
مي تواند آس��يب زيادي را به اقتصاد 

جهاني وارد کند.«
بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني به 
باالترين ميزان در 9 ماه گذشته رسيده 
که افزايش بهاي بنزين در آمريکا را به 

همراه داشته است.
تنش بر س��ر برنامه اتم��ي ايران و 
قطع فروش نفت ايران به ش��رکت هاي 
فرانس��وي و بريتانياي��ي از علت هاي 
اصل��ي افزايش بهاي نف��ت خام عنوان 

شده است.
تيموت��ي گايتن��ر با اش��اره به نقش 
منفي ح��ذف نفت خام اي��ران از بازار 
گفت: »تالش مي کنيم اين آس��يب را به 
حداقل برسانيم و اطمينان حاصل کنيم 
که مناب��ع جايگزيني مانند عربس��تان 
سعودي و ديگر کشورها وجود دارند 
تا کمبود ناش��ي از قطع صادرات نفت 
ايران را جبران کنند. اين بخش مهمي از 

استراتژي ماست.«
تيموت��ي گايتنر از اعمال تحريم هاي 

ش��ديد عليه اي��ران دفاع ک��رد و گفت 
دستيابي اين کشور به سالح اتمي ثبات 
منطقه ، بازار نفت و اقتصاد جهاني را بر 

هم خواهد زد.
او همچني��ن قوي ش��دن اقتصاد و 
افزايش تقاضا براي نفت خام را از علت 
هاي افزايش بهاي نفت خام عنوان کرد.

همزمان با افزايش بهاي نفت و گران 
شدن قيمت بنزين در آمريکا، جمهوري 
خواهان با انتقاد از آقاي اوباما، سياست 
هاي او، محدوديت اکتشاف منابع جديد 
نفت و گاز و مخالفت با احداث خط لوله 
نفتي کي اس��تون اک��س ال از کانادا را 

مقصر دانسته اند.
در هفت��ه گذش��ته، به��اي بنزين در 
آمريکا به طور متوسط 9 سنت افزايش 
داشته و به بيشتر از 3 دالر و 65 سنت 
در هر گالن ) نزديک به 4 ليتر( رس��يده 
اس��ت. کارشناس��ان مي گويند قيمت 
بنزين ممکن اس��ت تا ارديبهشت از 4 

دالر و 25 سنت فراتر رود.
اين رقم تقريبا دو برابر بهاي بنزين در 
زمان پيروزي باراک اوباما در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال 2008 است و 
با توجه به نزديک بودن انتخابات سال 
2012، مش��اوران آق��اي اوباما نگران 
تاثير منفي آن ب��ر ادامه حضور او در 

کاخ سفيد هستند.
باراک اوباما روز پنجشنبه در پاسخ 
به انتقادهاي رقباي جمهوري خواهش 
درباره گران ش��دن بنزين، انتقادهاي 

آنها را زير سوال برد.
آق��اي اوباما در جمع دانش��جويان 

دانش��گاه ميامي گفت: » »براي بعضي 
سياس��تمداران اين وضع يک فرصت 
اس��ت. مي دانم تعجب آور است. هفته 
پي��ش تيتر اصل��ي ي��ک روزنامه اين 
بود: بهاي بنزين رو به افزايش اس��ت 
و جمه��وري خواه��ان دل تو دلش��ان 

نيست.«
در حال��ي که ني��وت گينگري��چ، از 
داوطلبان نامزدي حزب جمهوري خواه 
گفته است که بهاي بنزين بايد دو تا دو 
و نيم دالر در هر گالن باشد، آقاي اوباما 
گفت »هيچ راه حلي جادويي براي پايين 
آوردن به��اي بنزين وج��ود ندارد« و 
تاکيد کرد کنترل بهاي بنزين در دستان 

رئيس جمهور نيست.
او گفت: »نفت در بازار جهاني خريد 
و فروش مي ش��ود. امس��ال هم مانند 
پارس��ال بي ثباتي در خاورميانه علت 

افزايش بهاي آن است. اين بار ايران.«
تعدادي از س��ناتورهاي دموکرات از 
کاخ سفيد خواس��ته اند براي مقابله با 
روند صعودي بهاي نفت خام، از ذخاير 

استراتژيک آمريکا بهره برداري شود.
سال گذشته نيز در پي افزايش بهاي 
نفت خ��ام به خاطر درگيري هاي ليبي، 
آمريکا 60 ميليون بش��که نفت خام را 
ازذخاير استراتژيک خود برداشت کرد.

اين موضوع به کاه��ش 8 درصدي 
بهاي نفت در بازاره��اي جهاني کمک 

کرد.
آمريکا به ندرت از ذخاير استراتژيک 
خود برداش��ت مي کن��د. پيش از جنگ 
ليبي نيز در زمان وقوع توفان کاترينا از 

اين ذخاير برداشت شد.
ذخاير استراتژيک 727 ميليون بشکه 
اي آمريکا در سال 1975 و در واکنش 
به بحران نفتي دو س��ال قبل از آن راه 

اندازي شد.
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تالش انگليس براي اجراي تد ابير رياضتي
و رهايي از کاهش رتبه اعتباري 

جرج اوزبورن، وزير دارايي انگليس 
روز س��ه شنبه بعد از هشدار موسسه 
اعتبار سنجي »مودي« در مورد كاهش 
رتبه اعتباري اين كشور گفت لندن بايد 
ب��راي رهايي از كاه��ش رتبه اعتباري 

تدابير رياضت اقتصادي را اجرا كند. 
   

 به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، 
اوزبورن در مصاحبه با ش��بكه چهار 
راديوي بي بي سي گفت: »كل ساختار 
سياسي انگليس معترف است كه بايد به 
نوعي از ميزان بدهي ها بكاهيم. اكنون 
يك موسسه اعتبارس��نجي به انگليس 
هش��دار داده است اگر ما به روند فعلي 
هزينه و اس��تقراض خ��ود ادامه دهيم، 
رتبه اعتباري خود را از دست خواهيم 
داد و اين شرايط باعث مي شود اعتماد 
س��رمايه گذاران به اقتص��اد ما از بين 
برود و ديگر كسي در اقتصاد انگليس 

سرمايه گذاري نخواهد كرد. نتيجه اين 
امر كاهش رشد و افزايش بيكاري است. 
در ه��ر حال، اگر ب��ه نوعي بدهي ها و 
كس��ري بودجه را كاهش ندهيم، رشد 

اقتصادي متوقف خواهد شد.«   

بر اساس اين گزارش، مودي با اشاره 
به چشم انداز ضعيف انگليس در سال 
هاي آتي و مخاطرات ناش��ي از شوك 
بحران بدهي يورو به اين كشور هشدار 
داده اس��ت رتبه اعتباري آن را كاهش 

خواهد داد. 

اظهارات اوزبورن در حالي بيان مي 
شود كه قرار است وي تا چند هفته آتي 
اليحه بودجه را به مجلس انگليس تقديم 
كن��د و احتماال در اين اليحه كمك مالي 
دولت به اقتصاد رو به ركود اين كشور 

در نظرگرفته نشده است. 

دولت ائتالف��ي انگليس ب��ه رهبري 
محافظه كاران تدابير شديدي را با هدف 
كاهش بدهي ها و كسري بودجه آغاز 
كرده اس��ت. كسري بودجه اين كشور 
پي��ش از به روي كار آمدن دولت فعلي 
دو س��ال قبل، بيش از 10 درصد توليد 
ناخالص داخلي بوده اس��ت. با وجود 
اين، لندن اذعان دارد دست يافتن به اين 
هدف به دليل چشم انداز ضعيف رشد 
اقتصادي، به زمان بيشتري نياز دارد. 

كارشناسان بسياري در مورد موضع 
دولت و اين امر كه تدابير رياضتي مي 
تواند رشد را افزايش دهد هشدار داده 
و خواسته اند براي حمايت اقتصاد در 
برابر ركود شديد منطقه يورو به عنوان 
مهم ترين ش��ريك تجاري اين كشور، 

تصميمات بهتري اتخاذ كند.

کشورهاي عضو بريکس، بانک توسعه تشکيل مي د هند
رهبران کش��ورهاي عضو سازمان 
بريکس )پن��ج قدرت نوظهور اقتصادي 
جهان( پيشنهاد تشکيل بانکي را داده اند 

که رقيب بانک جهاني خواهد شد.
در ديدار نمايندگان کشورهاي برزيل، 
روسيه، هند،چين و آفريقاي جنوبي در 
دهلي، اين کش��ورها توافق کردند تا از 
وابستگي خود به کشورهاي اروپايي و 
شمال آمريکا بکاهند و روابط تجاري و 

پولي نزديکتري برقرار کنند.
28 درص��د اقتصاد جهان در اختيار 

اين کشورهاست.
در نشس��ت رهبران عضو سازمان 

بريکس، در باره مسايل مختلفي چون 
برنامه هسته اي ايران و مسايل سوريه 

و خاورميانه گفت و گو شده است.
مانموه��ان س��ينگ، نخس��ت وزير 
هند با اش��اره به تحوالت اخير در اين 

منطقه نسبت به اقداماتي که ممکن است 
بازارهاي انرژي و جريان معامالت آن 

را مختل کند، هشدار داد.
رهبران بريکس در بيانيه مش��ترکي 
گفتند که گفت و گ��و، تنها راه حل پايدار 
براي حل مسايل ايران و سوريه است.

رهبران اين کش��ورها در بيانيه خود 
با اش��اره به اوضاع حساس سوريه و 
ايران، بر اهمي��ت حياتي ثبات، صلح و 
امنيت خاورميانه و شمال آفريقا براي 

جامعه جهاني تاکيد کردند.
اين کش��ورها خواهان پاي��ان دادن 
فوري به کليه خشونت ها و موارد نقض 
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حقوق بشر در سوريه شدند و گفتند در 
مورد ايران، »نبايد اجازه داد، اوضاع به 
مرحله کشمکش کش��يده شود چرا که 
تبعات فاجعه ب��ار آن، به نفع هيچ کس 

نخواهد بود.«

همکاري هاي نزديک اقتصادي
 

وزن ديپلماتي��ک کش��ورهاي عضو 
بريکس در حال افزايش است

امروز پنجش��نبه، 29 م��ارس، ديلما 
روس��ف، رئي��س جمه��وري برزيل، 
دميت��ري م��دودف، رئي��س جمهوري 
روسيه، جيکوب زوما، رئيس جمهوري 
آفريق��اي جنوبي، ه��و جينتائو، رئيس 
جمه��وري چين و مانموهان س��ينگ، 
نخس��ت وزير هند در دهل��ي در برابر 
دوربين هاي خبرنگاران حاضر شدند و 

عکس گرفتند.
کشورهاي عضو بريکس در نشست 
يک روزه خود توافق کرده اند تا جزئيات 
طرح تاس��يس بانک توس��عه جنوب-

جنوب رابررسي کنند.
نخس��ت وزير هند گفته است که اين 
بانک توس��ط کش��ورهاي عضو اين 
سازمان و ساير کش��ورهاي در حال 

توسعه تاسيس و اداره خواهد شد.
وضعي��ت  از  رهب��ران  بياني��ه  در 
اقتص��ادي فعلي جهان ب��ه خصوص 
وضعيت منطق��ه اقتصادي يورو، ابراز 

نگراني شده است.
اي��ن بياني��ه خاطرنش��ان م��ي کند 
که کش��ورهاي عضو بريک��س آماده 
همکاري ب��ا جامعه جهان��ي در مورد 
وضعي��ت اقتصاد جهان هس��تند. آنها 
همچنين آمادگي خود را براي همکاري 

ب��ا کش��ورهاي اروپايي ب��راي ارائه 
مس��اعدت ها و کمک ه��اي الزم اعالم 

کرده اند.
اين کش��ورها همچنين سرمايه خود 
در بانک جهاني و س��اير موسسات را 
براي اطمينان خاط��ر حاصل کردن از 

ثبات اقتصاد جهاني افزايش مي دهند.
پنج کش��ور عضو بريکس در بيانيه 
خود از اصالحات کند در صندوق بين 

المللي پول ابراز نگراني کردند.
سهم کش��ورهاي عضو بريکس از 
اقتصاد جهاني طي س��ال هاي اخير به 
سرعت افزايش پيدا کرده و انتظار مي 
رود اي��ن روند همچنان ادامه داش��ته 

باشد.
به گفت��ه خبرنگاران، وزن ديپلماتيک 
اين کشورها نيز در حال افزايش است.

رياضت اقتصاد ي عامل بيکار شدن 270 هزار انگليسي در سال 2011
خبرگزاري فارس: مرکز آمار انگليس 
در گزارشي اعالم کرد که در اثر اعمال 
سياست رياضت اقتصادي بيش از 270 
هزار فرصت ش��غلي در اين کشور در 

سال گذشته از بين رفته است.
 

به گ��زارش فارس به نقل از گاردين، 
اين مرکز در گزارش خود در اين زمينه 
آورده اس��ت که در بخش آموزش 71 
هزار نفر و در بخش خدمات بهداش��ت 
عمومي نيز 31 هزار نفر در سال گذشته 
ميالدي شغل خود را از دست داده اند. 
به بي��ان ديگر ميزان افراد ش��اغل در 
بخ��ش خدمات عموم��ي در انگليس به 

5.94 ميليون نفر کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، اعمال سياست 
رياضت اقتص��ادي در انگليس موجب 

ش��ده اس��ت بيش از 270 هزار نفر در 
س��ال 2011 ش��غل خود را در بخش 
خدمات عمومي از دس��ت بدهند و اين 
در شرايطي است که بيش از 100 هزار 
ش��غل از اين م��ورد در زمينه خدمات 

آموزشي و بهداشتي بوده است.

اين در شرايطي اس��ت که آمارهاي 
رس��مي نش��ان مي دهد نيروي کاري 
در انگليس در س��ال گذشته به ميزان 
هفت درصد کاهش داش��ته اس��ت، به 
طوري که ديو پرنتيس دبيرکل اتحاديه 
هماهنگ کننده بخ��ش عمومي در اين 
باره مي گويد: کامال واضح است که ما 
در اين زمينه با يکديگر هماهنگ و متحد 
نبوده ايم. از زماني که دولت ائتالفي در 
انگليس به قدرت رس��يده است، در هر 
دو دقيقه و 18 ثانيه يک فرصت شغلي 

در انگليس از بين رفته است، اين به اين 
معنا اس��ت که در هر روز 625 نفر در 
انگليس به جمع افراد نيازمند به دريافت 
بيمه بيکاري اضافه مي شوند. به همين 
دليل دولت بايد هر چه سريع تر برنامه 
معتبر و مناس��بي براي ايجاد رش��د و 

بهبودي در اين زمينه ارائه دهد.

در عين حال آمارهاي ارائه ش��ده از 
سوي مرکز آمار انگليس در مورد ميزان 
بيکاري در اين کشور نشان مي دهد که 
مش��کالت اقتصادي همچنان بر بازار 
کار تاثيرگذار است. اين در حالي است 
که ميزان بيکاري در س��ه ماهه منتهي 
به ژانويه س��ال جاري نيز به باالترين 
ميزان خود از سال 1995 رسيده است.
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يونان نبايد از منطقه يورو خارج شود

آنگال مرکل گفت منطقه يورو با خروج 
يونان »به شدت تضعيف« خواهد شد

آن��گال مرکل، صدر اعظ��م آلمان در 
يک مصاحبه اختصاصي به بي بي سي 
گفته است در صورتي که يونان منطقه 
يورو را ترک کند، يک فاجعه سياس��ي 

رخ خواهد داد.
وي در اين مصاحبه همچنين گفت که 
آلمان آنچه در توان دارد انجام خواهد 

داد تا منطقه يورو متحد باقي بماند.
او ضم��ن تحس��ين برنامه رياضتي 
بريتانيا گفت: »هيچ کشوري نمي تواند 

بيشتر از بضاعتش زندگي کند.«
وزراي داراي��ي حوزه يورو اخيرا از 
دومين طرح نجات مالي يونان به ارزش 

130 ميليارد يورو حمايت کرده اند.
س��هم آلمان در اين طرح بايد بيشتر 
از ه��ر کش��ور ديگر باش��د، امري که 
خشم بسياري از شهروندان آلماني و 
سياستمداران اين کشور را برانگيخته 

است.
بعض��ي از تحليلگ��ران اقتص��ادي 
معتقدند ک��ه تدابير انجام ش��ده کافي 
نيس��ت و نگراني هايي اب��راز کرده اند 
مبني بر اينکه يونان ممکن است به کمک 

هاي بيشتري نياز داشته باشد.
خانم مرکل در پاسخ به سوالي درباره 
آينده يونان ب��ه برنامه »نيوزنايت« بي 
بي سي گفت که آتن بارها گفته که مايل 

است عضو منطقه يورو باقي بماند.
وي گفت: »يونان چه در زمينه اداره 
کشور و چه در زمينه ايجاد رقابت هاي 
تجاري، ضعف هاي اساس��ي دارد اما 
در صدد اس��ت تا آنها را رفع کند و در 
راستاي آن راه طوالني و سختي را در 

پيش دارد.«
کاهش شديد هزينه هاي دولتي منجر 
به تظاهرات گس��ترده اي در سراس��ر 

يونان شده است
خانم مرکل در ادامه گفت: »ما تصميم 
گرفتيم که ي��ک واحد پولي مش��ترک 
داشته باشيم. اين تنها يک تصميم مالي 

نبود بلکه يک تصميم سياسي نيز بود. 
اين فاجعه بار است که به کشورهايي که 
تصميم گرفتند به ما بپيوندند بگوييم که 

ما ديگر شما را نمي خواهيم.«
وي گفت که منطقه ي��ورو با خروج 

يونان »به شدت تضعيف« خواهد شد.
او در اين باره گفت: » همه دنيا سوال 

خواهند کرد که نفر بعدي کيست؟«

خانم مرکل اضافه کرد: »اين اشتباه 
سياسي بزرگي است که بگذاريم يونان 
منطقه يورو را ترک کند. به همين دليل 
ما با يونان شفاف عمل مي کنيم و مي 
گوييم که اگر مي خواهيد متعلق به واحد 
پولي مشترک باش��يد، بايد درستان را 
خوب بياموزيد اما در عين حال ما نيز 

از شما حمايت مي کنيم.«
وي اضاف��ه ک��رد که کش��ورهاي 
دموکراتي��ک در سراس��ر دني��ا عادت 
کرده اند که بيش از س��طح درآمدشان 
مصرف کنند و بايد مواظب باشند تا در 

حد بضاعت خود زندگي کنند.
صدراعظم آلمان ضمن تاکيد بر لزوم 
حفظ اتحاد و همبستگي اروپا گفت: در 
طول دو س��ال گذشته در منطقه يورو 
درس هاي زيادي آموخته ايم و بايد هر 
از چند گاهي يادآور ش��ويم که چرا به 

هم پيوس��ته ايم. ما جامعه اي متحد و 
نسبت به يکديگر مسئول هستيم.

او گفت: » اروپا به ويژه منطقه يورو 
در نتيج��ه رکود اقتص��اد جهاني وارد 
بحران ش��ده و اکنون اوضاع بس��يار 

وخيم است.«
به نظ��ر او ديويد کامرون، نخس��ت 
وزير بريتانيا »حق داشت« که يک رشته 

تدابير رياضتي مالي را اعمال کند.
وي گفت: »اين کاري است که هر يک 
از کشورهاي اروپايي مي توانند انجام 
دهن��د زيرا همه ما باي��د ياد بگيريم که 
هيچ کشوري نمي تواند باالتر از سطح 

بضاعتش زندگي کند.«
خانم مرکل در پاسخ به اين سوال که 
آيا بريتانيا مي تواند نقش مهم تري در 
اروپا ايفا کند گفت: »بريتانيا نقش بسيار 
مهم��ي را در اروپا ايفا مي کند. بريتانيا 
و آلمان ديدگاه مش��ترکي نس��بت به 
آينده تجارت جهاني دارند. آنها هر دو 
معتقدند که چنين چيزي بسيار سودمند 

است.«
»اما سرانجام اين بريتانياست که خود 
بايد تصميم بگيرد تا چه حد مي خواهد 

بخشي از اروپا باشد.«
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درخواست خط اعتباري ارزي براي سرمايه گذاران خارجي
و  س��رمايه گذاري  س��ازمان  ريي��س 
کمک هاي اقتصادي و فني ايران خواستار 
ارائ��ه يک خط اعتب��اري ارزي ويژه براي 
س��رمايه گذاران خارج��ي ش��د و گف��ت: 
س��رمايه گذاران خارجي براي ادامه توليد 
در ايران نيازمند حمايت هاي ارزي از سوي 

مسووالن هستند.
به گزارش مهر، بهروز عليش��يري گفت: 

پايداري تولي��د به دليل نظارت روي قيمت 
کاالها از س��وي نهادهايي مانند سازمان 
تعزيرات مانع از تامين نقدينگي واحدهاي 
تولي��دي تحت پوش��ش س��رمايه گذاران 

خارجي است. 
وي ادامه داد: به همين علت، ما خواستار 
اين هستيم که خط اعتباري ارزي ويژه اي 
در اختي��ار س��رمايه گذاران خارجي فعال 

در اي��ران قرار گيرد. يا اينکه حداقل همانند 
نظ��ارت روي قيمت تولي��دات در بازار از 
س��وي نهادهايي همچ��ون تعزيرات روي 
قيمت تامين م��واد اوليه که عمدتا از داخل 
کشور تهيه مي شود، نظارت ويژه و دقيقي 

داشته باشند. 

انگليس در ميان کشورهاي گروه جي 20 
بدترين عملکرد اقتصاد ي را د اشته است

خبرگزاري ف��ارس: صندوق بين المللي 
پول و س��ازمان توس��عه هم��کاري هاي 
اقتص��ادي، با ارائ��ه گزارش��ي، عملکرد 
اقتصادي انگلي��س در س��ال 2011 را به 
عنوان يک��ي از ضعيف ترين عملکردها در 

ميان کشورهاي گروه جي 20 ناميد.
 

به گ��زارش فارس به نق��ل از روزنامه 
ديلي ميل، در گزارش��ي که شب گذشته از 
س��وي صندوق بين المللي پول و سازمان 
همکاري و توس��عه اقتصادي منتشر شد، 
اعالم شد در سال گذشته ميالدي، انگليس 
يکي از بدترين و ضعيف ترين عملکردهاي 
اقتصادي در ميان کش��ورهاي عضو جي 

20 را داشته است.

در اين گزارش آمده است که ميزان توليد 
صنايع اين کشور به دليل بحران اقتصادي 
ناحيه يورو، پيش گرفتن سياست اقتصادي 

از سوي اين کش��ور، و همچنين باال رفتن 
قيمت نفت، در سه ماهه پاياني سال 2011 
به مي��زان 0.2 درصد کاهش يافته اس��ت. 
عالوه بر انگليس، کشورهاي آلمان، ايتاليا، 
و ژاپن هم عملکرد اقتصادي ضعيفي داشته 

اند.

چند روز پيش از انتشار اين گزارش هم 
اخبار مربوط به افزايش نرخ بيکاري در اين 
کش��ور منتشر شده بود. انتشار اين اخبار 
در کنار هم موجب افزايش فشارها بر هيئت 

وزيران اين کشور شده است.

بنا ب��ر اين گزارش، آلمان و ژاپن هم در 
س��ه ماهه آخر س��ال 2011 با 0.2 درصد 
کاهش توليد روب��رو بوده اند، و ايتاليا هم 
در همين م��دت با 0.7 درصد کاهش توليد 

مواجه شده است.

همچنين در س��ه ماهه آخر سال 2011، 
رشد توليد ناخالص ملي کشورهاي عضو 
جي 20 با 0.2 درصد کاهش روبرو بوده و 

به 0.7 درصد رسيده است.

ندا علي يکي از مش��اورين اقتصادي در 
مجموعه »ارنس��ت و يان��گ« در اين  باره 
مي  گويد: »در مجموع، به نظر مي رسد، روند 
کلي حرکت ما هنوز رو به پايين اس��ت. با 
وجود اينکه برخي آمارهاي مثبت از بروز 
تغييرات در اقتصاد انگليس حکايت مي کند، 
اما به نظر نمي رسد اين تغييرات براي توليد 

فرصت هاي شغلي بيشتر کافي باشد.«

پيش بيني مي شود، روند صعودي نرخ 
بيکاري در انگليس، حداقل تا ابتداي س��ال 
2013 ميالدي در اين کش��ور ادامه داشته 

باشد.

اخبار ايران
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انتشار اوراق مشارکت طرح هاي برق آبي
گروه س��وخت و ني��رو- مديرعامل 
شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
از انتشار بيش از 1400 ميليارد تومان 
اوراق مشارکت طرح هاي برقابي وزارت 
نيرو با سود علي الحس��اب ساالنه 20 

درصد خبر داد.

»رضا رضازاده« با اشاره به انتشار 
دوره جديد اوراق مش��ارکت طرح هاي 
آب��ي و برقابي وزارت نيرو در س��طح 
کش��ور، گفت: از امروز به مدت 6 روز 
کاري بي��ش از 1400 ميلي��ارد تومان 
اوراق مشارکت طرح هاي آبي و برقابي 

در س��طح کش��ور به م��ردم عرضه 
مي شود. مديرعامل شرکت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران ب��ا اعالم اينکه اين 
اوراق در ش��عب منتخب بانک هاي ملي 
و سپه سراسر کشور عرضه مي شود، 
تصريح کرد: سود اين اوراق مشارکت 
علي الحساب ساالنه 20 درصد بوده و 
با موافقت دولت، معاف از ماليات است.

وي ب��ا تاکيد بر اينکه اي��ن اوراق به 
ص��ورت بي نام و قاب��ل انتقال به غير 
است، اظهار کرد: همچنين بازپرداخت 
اصل وجه و س��ود متعلق به اين اوراق 
مشارکت به طور کامل يا از سوي دولت 

يا از سوي بانک هاي عامل تضمين شده 
است. ضمن اينكه س��ود اين اوراق در 
مقاطع 3 ماهه به م��ردم قابل پرداخت 
اس��ت.رضازاده با بي��ان اينکه پس از 
پايان عرضه اين اوراق مشارکت قابليت 
معامله در بانک هاي عامل را دارد، تاکيد 
کرد: بازپرداخت قبل از سررس��يد اين 
اوراق مشارکت براي سال اول مشارکت 
18 درصد ب��وده که در صورت تمديد 
م��دت اين اوراق از يک س��ال تا قبل از 
پايان دوران مشارکت سود آن با نرخ 

19/5 درصد محاسبه مي شود. 

اعتقادي به د الر 1900 توماني ند ارم
  وزير اقتصاد در همايش هم انديشي 
بخش خصوصي و دولت که در سالن 
ص��دا و س��يماي جمهوري اس��المي 
برگزار ش��د، ضمن اعالم اينکه ممکن 
است يارانه ها افزايش پيدا کند، اضافه 
کرد: من اعتقادي به دالر 180 يا 1900 
توماني ندارم. در جريان نوسانات نرخ 
ارز برخ��ي مي گفتند که دولت از روي 
عمد اين کار را انجام مي دهد که بودجه 
خود را تامين کند، در حالي که اين حرف 

ها دروغ و تهمت است. به اعتقاد من به 
عنوان سخنگوي دولت هنوز مشکالتي 

در بازار ارز وجود دارد، اما چنين نبود 
که دولت براي تامين بودجه مورد نيازش 
نرخ ارز را باال يا پايين کند. به گزارش 
ايسنا، حسيني ادامه داد: ما همچنان به 
سياست هاي تامين دالر 1226 توماني 
ادامه مي دهيم و از صنعتگران هم مي 
خواهيم هرجا به مشکلي برخورد کردند 
به ما گزارش دهند تا ارز مورد نياز آنها 

را تامين کنيم.

1

 :

توقف صادرات نفت به انگليس و فرانسه
گ��روه س��وخت و نيرو- ب��ه دنبال 
احضار 6 سفير کشورهاي اروپايي به 
وزارت امور خارج��ه و اولتيماتوم به 
آنها در مورد شروط صادرات نفت به 
اتحاديه اروپا ، سخنگوي وزارت نفت از 
توقف صادرات نفت خام کشورمان به 
شرکت هاي انگليسي و فرانسوي خبر 

داد.

به گ��زارش اداره کل روابط عمومي 

وزارت نفت، عليرضا نيک��زاد رهبر با 
تاکيد ب��ر اينکه پيش ت��ر وزير نفت در 
نشس��ت خبري خود ب��ر احتمال قطع 
صادرات نفت خام به برخي کشورهاي 
اروپايي تاکي��د کرده  ب��ود، افزود: در 
پي اعالم رس��مي وزارت امور خارجه، 
وزارت نف��ت نيز از تحوي��ل نفت خام 
به ش��رکت هاي انگليس��ي و فرانسوي 
خودداري کرده است. وي خاطرنشان 
کرد: ما مشتريان نفت خود را داريم و 

موارد جايگزي��ن براي فروش نفت اين 
شرکت ها در نظر گرفته شده است.

در همين حال، شمس الدين حسيني، 
سخنگوي اقتصادي دولت جزئياتي از 
پيام مهم نفتي ايران به برخي کشورهاي 
اروپايي را اعالم کرد و گفت: وزير نفت 
با توجه به اختياراتي که داشته و دارد، 
قرار شده اس��ت فروش يا عدم فروش 

نفت به اروپا را سياستگذاري کند. 
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منبع: بانک مرکزي




