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دولت آينده و برخی بايدها

دیگر برکسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور دچار انبوه مشکالت ساختاری 
و غیرساختاری درونی و برونی است. مشکالتی ناشی از حاکمیت اقتصاد متمرگز 
دولتی و ذهنیت پرورش یافته در آن طی چندین دهه گذشته . مشکالتی که 
برآیند عدم انطباق راهبرد های اقتصادی/ سیاسی بر یکدیگر و ضعف مدیریت 

اداره امور مربوط بوده است. 

فارق از هرگونه تردید، رهایی از این مشکالت در گرواقدامات سنجیده دولت از 
یک سو، فعال شدن هرچه بیشتربخش خصوصی از سوی دیگر است. فرآیندی که 
دولت در وحله نخست افزون بر  کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر به 
جای پرداخت نفدی وکاالئی، تثبیت اجاره بهای واحدهای اجاری مسکونی،اداری 
و تجاری باید بااستفاده ازنیروی انسانی مجرب وآگاه ازمضار اقتصاد دولتی به 
فوریت اقدام به تجدید نظر در بودجه سال 1392 کل کشور وفق ضوابط بودجه 
نویسی و امکانات موجود، براساس درآمد/هزینه  به جای منابع / مصارف که 
معنایی جز شد شد،نشد نشد ندارد اقدام  و همزمان به تدوین برنامه اجرایی بلند 

مدت و بیشتر استرتژیک بپردازد.

بخش خصوصی نیز در قالب اتاق های بازرگانی مشترک اقدام به زدودن ابرهای 
تیره حاکم بر روابط اقتصادی خارجی کنند. آنچنان که اتاق ایران و انگلیس از 

چندی پیش اقدام نمود و اکنون در مسیر موفقیت گام برمی دارد.

دکتر امیر هوشنگ امیني



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور 

طی دو ماهه نخس��ت س��ال 1392، کم و 
کیف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش 

مقدماتی مورد اشاره به شرحی می باشد که 
در جداول درپی منعکس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  طی 

دو ماهه نخست سال 1392
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 آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازی

١٣٩١-٩٢در دو ماھه نخست سال ھای    

 فعاليت

 درصد تغييرات ١٣٩١دو ماھه نخست سال ١٣٩٢دو ماھه نخست سال

وزن 
)ھزارتن(  

 ارزش
وزن 

)ھزارتن(  

 ارزش

 وزن

 ارزش

ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

 دالر یورو

- ٠٫٨۴ ٨٫۴٧ ۶٫٢۵۵ ۴٫٧۵٣ ١٢٫۶۵٩ ۶٫١٣٧ ۴٫٧١٣ ١٣٫٧٣٢ صادرات  ١٫٨٩ -  

- ٣٣٫٨۶ ٨٫۴٣٠ ۶٫٣٧٣ ۶٫٣١٠ ۵٫۶٩٢ ۴٫٣۶۶ ۴٫١٧٣ واردات  ٣١٫۴٩ -  ٣٢٫۴٧ -  
 

 

  

، مربوط به ١٣٩٢بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی دو ماه نخست سال  :واردات) الف
. درصد از کل سھم ارزشی واردات را دارا بوده است ۶٫٣١ميليون دالر و  ٣۵٩بوده است که بالغ بر " برنج"
چرخ و محور "درصد سھم ارزشی و  ۵٫١۵ميليون دالر و  ٣٢٨با ارزش " کنجاله و سایر آخال ھای جامد آن"

با ارزش  "اجزاء و قطعات آنھا، قطعات بوژی برای لکوموتيوھای راه آھن یا تراموا یا نواقل روی خط راه آھن
  .درصد سھم ارزشی، رتبه ھای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند ٢٫٧٠ميليون دالر و  ١۵۴

  

 ٨٢٧ھزار تن و ارزش   ۴١٢با " چين) "١واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشورھای 
) ٢درصد سھم ارزشی،  ١٨٫٨٩درصد سھم وزنی و  ٩٫٨٨یا ) ميليون دالر ١٫٠٧۵معادل (ميليون یورو 

درصد  ١۵٫٣یا ) ميليون دالر ١٫٠١١معادل (ميليون یورو  ٧٧۵ھزار تن و ارزش  ۶٣٨با " امارات متحده عربی"
 ۵۶٣معادل (ميليون یورو  ۴٣٢ھزار تن و ارزش  ۴٨۵با " ھند) "٣درصد سھم ارزشی،  ١٧٫٧٧سھم وزنی و 
ھزار تن و  ٣١۵با " جمھوری کره) "۴درصد سھم ارزشی،  ٩٫٨٩درصد سھم وزنی و  ١١٫۶٢یا ) ميليون دالر

درصد سھم ارزشی،  ٩٫٢٢درصد سھم وزنی و  ٧٫۵۴یا ) ميليون دالر ۵٢۵معادل (ميليون یورو  ۴٠٣ارزش 
درصد سھم وزنی  ١١٫٨۶یا ) ميليون دالر ۴٧۶معادل (ميليون یورو  ٣۶۶ارزش ھزار تن و  ۴٩۵با » ترکيه«) ۵
 .درصد سھم ارزشی، انجام پذیرفته است ٨٫٣۶و 
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متوس��ط قیمت هر ت��ن کاالی وارداتی 
1.046 ی��ورو )مع��ادل 1.364 دالر( بوده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای 
افزای��ش 3.56 درص��دی در ارزش ی��ورو 

)مع��ادل افزایش 2.1 درص��دی در ارزش 
دالری( می باشد.

بیش��ترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی دو ماه نخست س��ال 1392، 
مربوط به »برنج« بوده است که بالغ بر 359 
میلی��ون دالر و 6.31 درص��د از کل س��هم 
ارزش��ی واردات را دارا بوده است. »کنجاله و 
س��ایر آخال های جام��د آن« با ارزش 328 
میلیون دالر و 5.15 درصد س��هم ارزشی و 
»محور چرخ و اجزاء و قطعات آنها، قطعات 
ب��وژی برای لوکوموتیوهای راه آهن یا تراموا 
یا نواقل روی خ��ط راه آهن« با ارزش 154 
میلیون دالر و 2.70 درصد س��هم ارزش��ی، 

رتبه های دوم و س��وم را به خود اختصاص 
داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش 
به ترتیب از کش��ورهای 1( »چین« با 412  
ه��زار تن و ارزش 827 میلیون یورو )معادل 
1.075 میلیون دالر( یا 9.88 درصد س��هم 
وزن��ی و 18.89 درصد س��هم ارزش��ی، 2( 
»ام��ارات متحده عربی« ب��ا 638 هزار تن و 
ارزش 775 میلی��ون یورو )مع��ادل 1.011 
میلیون دالر( یا 15.3 درصد س��هم وزنی و 
17.77 درصد س��هم ارزش��ی، 3( »هند« با 

485 ه��زار ت��ن و ارزش 432 میلیون یورو 
)معادل 563 میلیون دالر( یا 11.62 درصد 
س��هم وزنی و 9.89 درصد سهم ارزشی، 4( 
»جمهوری کره« با 315 ه��زار تن و ارزش 
403 میلی��ون یورو )مع��ادل 525 میلیون 
دالر( یا 7.54 درصد س��هم وزن��ی و 9.22 
درصد سهم ارزشی، 5( »ترکیه« با 495 هزار 
تن و ارزش 366 میلیون یورو )معادل 476 
میلیون دالر( یا 11.86 درصد س��هم وزنی 
و 8.36 درصد س��هم ارزشی، انجام پذیرفته 

است.

الف - وارد ات:
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1392پنج كشور عمده طرف معامله در واردات كاال براساس سهم ارزشي در دو ماهه نخست سال                       

 

 

 

بوده که نسبت به مدت مشابه سال ) دالر ١٫٣۶۴معادل (یورو  ١٫٠۴۶متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 
  .می باشد) دالریدرصدی در ارزش  ٢٫١معادل افزایش (درصدی در ارزش یورو  ٣٫۵۶قبل دارای افزایش 

 

ميليون دالر و  ٢٣۵به ارزش " قير نفت"عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل  :صادرات) ب
درصد  ۴٫١٩ميليون دالر و سھم ارزشی  ٢٠۵با ارزش )" الکل متيليک(متانول "درصد،  ۴٫٧٩سھم ارزشی 

 ٣٫٧٨ميليون دالر و سھم ارزشی  ١٨۵با ارزش " سنگ آھن بھم فشرده نشده و کنسانتره ھای آن"و 
ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھا . درصد می باشد

  .شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

%18,89چين  

امارات متحده 
%17,77عربي  

%9,89هند  8,36تركيه 
% 

جمهوري 
%9,22كره  

جمع ساير 
%35,88كشورها  
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 سایرالت پتروشيمی و آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصو
) بجز نفت و گاز(کاالھا   

١٣٩١ - ٩٢در دو ماھه نخست سال ھای   

نوع کاالی 
 صادراتی

١٣٩١دو ماھه نخست سال ١٣٩٢دو ماھه نخست سال  درصد تغييرات 

 وزن

ھزار ( 
)تن  

 وزن سھم از کل ارزش

ھزار ( 
)تن  

 سھم از کل ارزش

 وزن

 ارزش

ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

 ارزش وزن
ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

 دالر یورو ارزش وزن

ميعانات 
 گازی

٩ ١٫٣٩٨۵۵ ١٫٣٢٩١٠٫١٨٢٠٫١٩١٫۴١٫٠ ٠٣۵٠٫٣ ٢٢٫٢ ١١٫٠٩ ١٫٣٨٨ ٣۵-  ٩٫٣۴-  ١٠٫٧۶ -  

محصوالت
 پتروشيمی

١٫٣١٨١٫٧١٧١ ٢٫٣١٧۶٫٨٧٢٧٫٩٨٢٫۵١٫٢ ٠٣۵١٫ ٠۶۴۶ ٢ ١٩٫٧٧۶٧٫ ٫٣٢۴۴-  ۵٫۴١ ۴٫٣٠ 

سایر 
 کاالھا

١٠٫٠١۶٢٫۴۴١٣٫١٨١٧٢٫٩۴۵١٫٨۴٨٫٧۵٢٫ ٣۴۵٣٫٢٢٠ ٠ ۶٩٫١۴ ۵١٫۴١ ٩۴٫۴۴ ٠٫٣٧-  ١٫٢٢-  

-٠٫٨۴ ٨٫۴٧ ١٠٠ ١٠٠ ۶٫٢۵۵ ١٢٫۶۵٩۴٫٧۵٣ ١٠٠ ١٣٫٧٣٢۴٫٧١٣۶٫١٣٧١٠٠ جمع کل  ١٫٨٩-  

 

 

 

  نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد
 

 

1392كاالهاي صادراتي در دو ماهه نخست سال تركيب وزني   

 

 

1392دو ماهه نخست سال تركيب ارزشي كاالهاي صادراتي در   

 

 

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

10,18%  

 محصوالت پتروشيمي

16,87%  

 ساير كاالها

56,01%  

 ميعانات گازي

20,19%  

 محصوالت پتروشيمي

27,98%  

 ساير كاالها

51,83%  
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ب - صادرات:
 عم��ده اق��الم صادرات��ی در دوره مورد 
گزارش، ش��امل »قیر نفت« به ارزش 235 
میلیون دالر و س��هم ارزشی 4.79 درصد، 
»متان��ول )الکل متیلی��ک(« با ارزش 205 

میلیون دالر و س��هم ارزشی 4.19 درصد و 
»سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره 
ه��ای آن« ب��ا ارزش 185 میلی��ون دالر و 
سهم ارزشی 3.78 درصد می باشد. ترکیب 

کااله��ای صادرات��ی به تفکی��ک میعانات 
گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها 
شامل کاالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، 
فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
مالحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، ب��ا افزایش 8.47 
درصدی در وزن و کاهش 0.84 درصدی در 
ارزش یورو )معادل کاهش 1.89 درصدی در 

ارزش دالر( رو به رو بوده است. 
در دو ماه نخست سال 1392 کشورهای 
1(«چی��ن« با 4.920 هزار تن و ارزش 862 
میلیون یورو )معادل 1.124 میلیون دالر( یا 

39.89 درصد س��هم وزنی و 22.95 درصد 
س��هم ارزش��ی، 2( »عراق« با 2.811 هزار 
تن و ارزش 686 میلیون یورو )معادل 893 
میلیون دالر( یا 22.79 درصد س��هم وزنی 
و 18.23 درصد س��هم ارزش��ی، 3(«امارات 
متح��ده عربی« ب��ا 860 هزار ت��ن و ارزش 
429 میلی��ون یورو )مع��ادل 559 میلیون 
دالر( یا 6.98 درصد س��هم وزنی و 11.41 
درصد سهم ارزشی، 4(«افغانستان« با 523 

ه��زار تن و ارزش 324 میلیون یورو )معادل 
422 میلی��ون دالر( یا 4.24 درصد س��هم 
وزنی و 8.61 درصد سهم ارزشی و 5(«هند« 
ب��ا 772 هزار ت��ن ارزش 301 میلیون یورو 
)معادل 392 میلی��ون دالر( یا 6.26 درصد 
س��هم وزنی و 8.01 درصد سهم ارزشی، به 
ترتی��ب مقام های اول تا پنج��م صادرات از 

ایران را کسب نمودند.

متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی 
305 ی��ورو )مع��ادل 397 دالر( بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای 
کاه��ش 7.29 درص��دی در ارزش ی��ورو 

)مع��ادل کاهش 8.1 درص��دی در ارزش 
دالر( می باشد.  
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 سایرالت پتروشيمی و آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصو
) بجز نفت و گاز(کاالھا   

١٣٩١ - ٩٢در دو ماھه نخست سال ھای   

نوع کاالی 
 صادراتی

١٣٩١دو ماھه نخست سال ١٣٩٢دو ماھه نخست سال  درصد تغييرات 

 وزن

ھزار ( 
)تن  

 وزن سھم از کل ارزش

ھزار ( 
)تن  

 سھم از کل ارزش

 وزن

 ارزش

ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

 ارزش وزن
ميليون 
 یورو

ميليون 
 دالر

 دالر یورو ارزش وزن

ميعانات 
 گازی

٩ ١٫٣٩٨۵۵ ١٫٣٢٩١٠٫١٨٢٠٫١٩١٫۴١٫٠ ٠٣۵٠٫٣ ٢٢٫٢ ١١٫٠٩ ١٫٣٨٨ ٣۵-  ٩٫٣۴-  ١٠٫٧۶ -  

محصوالت
 پتروشيمی

١٫٣١٨١٫٧١٧١ ٢٫٣١٧۶٫٨٧٢٧٫٩٨٢٫۵١٫٢ ٠٣۵١٫ ٠۶۴۶ ٢ ١٩٫٧٧۶٧٫ ٫٣٢۴۴-  ۵٫۴١ ۴٫٣٠ 

سایر 
 کاالھا

١٠٫٠١۶٢٫۴۴١٣٫١٨١٧٢٫٩۴۵١٫٨۴٨٫٧۵٢٫ ٣۴۵٣٫٢٢٠ ٠ ۶٩٫١۴ ۵١٫۴١ ٩۴٫۴۴ ٠٫٣٧-  ١٫٢٢-  

-٠٫٨۴ ٨٫۴٧ ١٠٠ ١٠٠ ۶٫٢۵۵ ١٢٫۶۵٩۴٫٧۵٣ ١٠٠ ١٣٫٧٣٢۴٫٧١٣۶٫١٣٧١٠٠ جمع کل  ١٫٨٩-  

 

 

 

  نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد
 

 

1392كاالهاي صادراتي در دو ماهه نخست سال تركيب وزني   

 

 

1392دو ماهه نخست سال تركيب ارزشي كاالهاي صادراتي در   

 

 

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

10,18%  

 محصوالت پتروشيمي

16,87%  

 ساير كاالها

56,01%  

 ميعانات گازي

20,19%  

 محصوالت پتروشيمي

27,98%  

 ساير كاالها

51,83%  
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ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با احتساب ميعانات گازی، با 
درصدی در ارزش  ١٫٨٩معادل کاھش (درصدی در ارزش یورو  ٠٫٨۴درصدی در وزن و کاھش  ٨٫۴٧افزایش 

  . رو به رو بوده است) دالر

معادل (ميليون یورو  ٨۶٢ن و ارزش ھزار ت ۴٫٩٢٠با " چين)"١کشورھای  ١٣٩٢در دو ماه نخست سال 
ھزار  ٢٫٨١١با " عراق) "٢درصد سھم ارزشی،  ٢٢٫٩۵درصد سھم وزنی و  ٣٩٫٨٩یا ) ميليون دالر ١٫١٢۴

درصد سھم  ١٨٫٢٣درصد سھم وزنی و  ٢٢٫٧٩یا ) ميليون دالر ٨٩٣معادل (ميليون یورو  ۶٨۶تن و ارزش 
یا ) ميليون دالر ۵۵٩معادل (ميليون یورو  ۴٢٩و ارزش ھزار تن  ٨۶٠با " امارات متحده عربی)"٣ارزشی، 

ميليون  ٣٢۴ھزار تن و ارزش  ۵٢٣با " افغانستان)"۴درصد سھم ارزشی،  ١١٫۴١درصد سھم وزنی و  ۶٫٩٨
 ٧٧٢با " ھند)"۵درصد سھم ارزشی و  ٨٫۶١درصد سھم وزنی و  ۴٫٢۴یا ) ميليون دالر ۴٢٢معادل (یورو 

درصد سھم  ٨٫٠١درصد سھم وزنی و  ۶٫٢۶یا ) ميليون دالر ٣٩٢معادل (رو ميليون یو ٣٠١ھزار تن ارزش 
  .ارزشی، به ترتيب مقام ھای اول تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند

 

 

1392پنج كشور عمده طرف معامله در صادرات كاال براساس سهم ارزشي دو ماهه نخست سال        

 
 

بوده که نسبت به مدت مشابه سال ) دالر ٣٩٧معادل (یورو  ٣٠۵متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی 
 .  می باشد) درصدی در ارزش دالر ٨٫١معادل کاھش (درصدی در ارزش یورو  ٧٫٢٩گذشته، دارای کاھش 

  

  

  

  

  

  

  

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr18,23عراق%  

%22,95چين  

امارات متحده 
%11,41عربي  

%8,01هند   افغانستان
8,61%  

جمع ساير 
%30,79كشورها  



سفر هيات بازرگانی- سرمايه گذاری 
اتاق ايران و انگليس به لندن

هی��ات بازرگانی- س��رمایه گذاری اتاق 
ایران و انگلیس بنابه دعوت اتاق بازرگانی 
بریتانی��ا و ای��ران، صبح روز پنجش��نبه 2 
خرداد ماه س��ال جاری ته��ران را به قصد 
لندن ترک ک��رد. هیات بعد از ظهر همان 
روز در گردهمای��ی اعضاء ات��اق بازرگانی 
بریتانیا و ایران که به ریاست لرد المونت، 

رئی��س اتاق مذک��ور، و با ش��رکت آقایان 
ل��رد فیلیپس، آلن ایون، آل��ن راید، دکتر 
س��یروس مهدی زاده، اعضاء هیات مدیره 
ات��اق مذک��ور و بیش از 50 نف��ر از اعضاء 
اتاق انگلیس و ایران که برای دیدار و گفت 
و گ��و با اعضاء هی��ات بازرگانی اتاق ایران 
و انگلیس دعوت و برپا ش��ده بود، شرکت 

جس��ت. در ای��ن گردهمایی بع��د از ادای 
خیرمقدم توس��ط لرد المون��ت، مهندس 
خاموش��ی ضم��ن اظهار تش��کر از برپایی 
گردهمایی مذکور و س��خنان لرد المونت 
به ایراد بیاناتی درخصوص روابط بازرگانی 
دو کش��ور و مس��ائل و مش��کالت موجود 
پرداخت و از واقعه س��فارت در تهران نیز 

22 
 

  
سرمایه گذاری اتاق ایران و انگليس بنابه دعوت اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران، صبح روز  -ھيات بازرگانی

ھيات بعد از ظھر ھمان روز در . خرداد ماه سال جاری تھران را به قصد لندن ترک کرد ٢پنجشنبه 
رئيس اتاق مذکور، و با گردھمایی اعضاء اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران که به ریاست لرد المونت، 

شرکت آقایان لرد فيليپس، آلن ایون، آلن راید، دکتر سيروس مھدی زاده، اعضاء ھيات مدیره اتاق 
با اعضاء ھيات  نفر از اعضاء اتاق انگليس و ایران که برای دیدار و گفت و گو ۵٠مذکور و بيش از 

در این گردھمایی بعد از ادای . ستبازرگانی اتاق ایران و انگليس دعوت و برپا شده بود، شرکت ج
خيرمقدم توسط لرد المونت، مھندس خاموشی ضمن اظھار تشکر از برپایی گردھمایی مذکور و 
سخنان لرد المونت به ایراد بياناتی درخصوص روابط بازرگانی دو کشور و مسائل و مشکالت موجود 

د که پيش از این مقامات عالی ایران پرداخت و از واقعه سفارت در تھران نيز اظھار تاسف و متذکر ش
نيزھمگی در اینمورد اظھار ناخشنودی کرده بودند، در پایان، بھبود روابط تجاری، تسھيل روابط به ویژه 
درخصوص رفت و آمد فيمابين را خواستار شد که مورد اقبال ھمگانی قرار گرفت، سپس حاضرین در 

پایان پذیرفت و اعضاء ھيات عازم  ١٧ی راس ساعت جلسه به مذاکره رو در رو پرداختند و گردھمای
  .ھتل محل اقامت خود شدند

فصلنامه ايران و انگليس شماره 46مقاله  6
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اظهار تاس��ف و متذکر شد که پیش از این 
مقامات عالی ای��ران نیزهمگی در اینمورد 
اظهار ناخش��نودی کرده بودند، در پایان، 
بهبود روابط تجاری، تسهیل روابط به ویژه 
درخصوص رفت و آمد فیمابین را خواستار 
ش��د که مورد اقبال همگان��ی قرار گرفت، 
سپس حاضرین در جلسه به مذاکره رو در 
رو پرداختند و گردهمایی راس ساعت 17 
پای��ان پذیرفت و اعضاء هی��ات عازم هتل 

محل اقامت خود شدند.
 

روز جمعه هی��ات در ضیاف��ت ناهاری 
که از سوی آقای مس��کریان، مدیر پرشیا 
اینترناشنال بانک ترتیب داده شده بود و از 
کلیه دست اندرکاران امور بانکی ایران در 
لندن نیز برای حضور در این جلسه دعوت 
به عمل آورده بود، شرکت جست. مهندس 
خاموش��ی، دکتر امینی و احمدی مش��اور 
بین الملل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، 
 Royal Langham نی��ز ک��ه در هت��ل
مالقات یک س��اعته را با لرد المونت پشت 
س��ر گذاش��ته بودند به هیات پیوس��تند، 

در ای��ن ضیاف��ت ک��ه ب��ا ادای خیرمقدم 
آقای مس��کریان و اظهار تش��کر مهندس 
خاموشی آغاز شد به تفصیل درباره مسائل 
و مش��کالت، به ویژه تحری��م های بانکی 
گفت و گو ش��د،مهندس خاموشی با توجه 
ب��ه رای دیوان عالی بریتانی��ا مبنی بر لغو 
تحریم بانک های ملت و صادرات وشکایت 

بان��ک ملت و درخواس��ت خس��ارت رو به 
رئیس بانک ملت تاکید کرد که ش��کایت 
را دنبال کنیدو اطمینان داشته باشید که 
برن��ده خواهید بود.. بع��د از پایان ضیافت 
مهندس خاموش��ی به اتف��اق دکتر امینی 
برای مالقات با آقای جاک استرو که پیش 
از آن ترتیب داده ش��ده بود عازم مجلس 
عوام ش��دند. مالقات با استقبال گرم و در 
دفتر اختصاصی جاک اس��ترو، وزیر اسبق 
خارجه بریتانیا  که در حال حاضر نماینده 
مجلس عوام و مع��اون کمیته هیات های 
دوس��تی پارلمانی می باشد انجام پذیرفت 
و حدود یک س��اعت به طول انجامید. در 
ای��ن دیدار به تفصیل درباره روابط تجاری 
دو کشور، گشایش راهی برای از سرگیری 
روابط تجاری بین درو کش��ور و تس��هیل 
صدور ویزا دست کم برای تجار و صاحبان 
صنایع و... مذاکره و تبادل نظر شد. جاک 
اس��ترو درپای��ان وعده داد خواس��ته ها و 

نظرات را به دولت منتقل کند.
 

از  اعض��اء هی��ات  برخ��ی  روز ش��نبه 
نمایشگاه گل و گیاه بازدید کردند،وهیات 
روز یکش��نبه لندن را به قصد تهران ترک 

کرد.
ازراست به چپ: لرد فيليپس نايب رئيس اتاق انگليس و ايران ،داريوش 

احمدی، مهندس خاموشی ،دکتر امينی ولرد المونت رئيس اتاق ومهماندارهيات



دول��ت آین��ده بای��د پی��ش از ادای هر 
س��خنی در باره اقداماتی که در چهار سال 
آین��ده به عم��ل خواه��د آورد ،  واقعیت 
های اقتصادی حاک��م بر جامعه و به بیان 
روش��ن تر وضعی��ت موج��ود را از لحاظ 
اقتص��ادی وآین��ده در انتظ��ار، صادقانه با 
مردم در میان نهد و از آنان طلب کمک و 
همکاری نماید. وضعیتی که ناشی از ایجاد 
استاندارد زندگی تصنعی و باالی عیر فابل 
تصوری می باشد که برآیند رفتار ناهنجار 
مس��ئوالن و کارگزاران اقتصادی کش��وربا 
وج��وه حاص��ل از فروش دارای��ی های به 
سرمایه تبدیل شده کش��ور از جمله نفت 
وگاز و ... ب��ه عنوان درآم��د در دهه های 
گذش��ته است. رفتاری که س��بب بر پایی  
اس��تاندارد تصنعی زندگی ، چندین برابر 
توان تولیدی سرانه کشوربرآورد می شود.

بدون تردید چنانچه ای��ن همکاری ایجاد 
نش��ود هیچ اقدام وکوشش��ی در س��امان 
دهی اقتصاد کش��ور ثمر بخ��ش و پایدار 
نخواهد بود. واین نخس��تین بای��د از باید 
های بسیار اس��ت. تردید نیست که دولت 
آینده در چهار س��ال در پی��ش ، در اداره 
امور اقتصادی کش��ور ، با بایدهای بس��یار 
رو ب��ه رو خواه��د بود،بایدهایی که افزون 
بر باید مورد اش��اره درب��اال، درزیرتنها به 
دو مورد آن اش��اره خواهد شد . هدف مند 
س��ازی یارانه ها و مسکن  به ویژه مسکن 
استیجاری که از نخستین بایدها می باشد. 
بایدهایی که بایس��تی بی درن��گ به آنها 
پرداخت و در فرصت مناس��ب دیگری به 
س��ایر باید های اقتصادی پرداخت،به ویژه 
سیاس��ت های اقتصادی ، از جمله بودجه 
یی،وپرهیزازپذی��رش کل��ی کویی های به 

ظاهر ادیبانه اما مخرب  .
الف — تجدیدنظ��ر فوری در چگونگی 

اجرای هدف مند سازی یارانه ها:
در اجرای طرح  هدف مند سازی یارانه 
ه��ا بایدبه جای پرداخ��ت نقدی و کاالیی 
کاهش هزینه زندگی به شرح در پی  مورد 

اقدام قرارگیرد:
   1- پذیرش واعالم اینکه وجوه حاصل 
از ف��روش دارایي های به س��رمایه تبدیل 

ش��ده عین س��رمایه اس��ت و ن��ه درآمد، 
س��رمایه یی که متعلق به کش��ور است و 
احدی ازآحاد این کش��ور نقشی در ایجاد 
آن نداش��ته اند ،بنا براین بایستی از طریق 
إیجاد تأسیس��ات زیربنای��ی وپرداخت وام 
ب��ه بخش خصوصی برای س��رمایه گزاری 
نظارت ش��ده به مص��رف آبادانی کش��ور 
برس��د، یا پس اندازش��ود، ل��ذا نمی توان 
آن��را به مصرف هزینه های جاری یا توزیع 
بین این یا آن گروه رساند،  زیراآنچه قابل 
توزیع می باش��د  درآمد اس��ت نه سرمایه 
و ث��روت، که در عرف تج��اری هم به مایه 
خوری  معروف است وبدترین نوع کسب و 

حاصل آن ورشکستگی .
2- محدود کردن تعداد مش��مولین در 
یاف��ت  یارانه در حد اف��راد و خانواده های 
زیر ودر خط فقر که عبارتند از :افراد تحت 
حمای��ت "کمیته إمداد أمام" و "س��ازمان 
بهزیس��تی" ، معلولین ، افراد ازکارافتاده ، 
بازنشستگان و سال مندان و... که آمار آن 

فوق ا لعاده سهل الوصول است . 
3- ص��دور کارت عک��س دارمعافی��ت 
ازپرداخت هزینه حمل و نقل درون شهری 

برای کل أفراد خانواده های مورد اشاره
4- ص��دور کارت عک��س دار 50 درصد 
معافیت هزینه سفر های بین شهری برای 

کل افراد خانوادهای مورد اشاره
5- ص��دور کارت عک��س دار معافی��ت 
از پرداخ��ت هزین��ه تحصی��ل در مقاطع 
دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی برای دو 
فرزند خانواده های مشمول یارانه گیری .

6- ص��دور کارت عکس دار بهداش��ت 
ودرم��ان مجانی برای کلیه اف��راد خانواده 

های مورد اشاره
7- معافیت اف��راد و خانواده های مورد 
اش��اره از پرداخت حق الس��هم بیمه های 
اجتماع��ي و  پرداخت مالی��ات در صورت 

مشمول بودن.
واحده��ای  از  بخش��ی  تخصی��ص   -8
مس��کونی فروش نرفته مهربه عنوان خانه 
های سازمانی، برای اجاره به خانواده های 
نیاز مند با أجاره بهای ماهانه درحد سهم 
هزینه نگاه��داری مجموعه ی مس��کونی 

مربوط.
9- تک نرخی کردن س��وخت وانرژی و 
وض��ع مالیات بر مصرف س��وخت و انرژی 
ب��ه جای افزایش مج��دد قیمت به منظور 

تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه.
درخور یادآوری اینک��ه برخورد با مورد 
به نحو مورد پیش��نهاد افزون بر سنجیده 
بودن سبب کاهش تالی فاسدهای ممکن 

در اجرای طرح خواهد بود.           
ب — اقدام فوری در مورد حل مشکل 

مسکن:
در مورد مس��کن کافی است اشاره شود 
که به خالف تصور،  کش��ور در این زمینه 
با کمبود رو برو نیس��ت، مش��کل  بهبود و 
قیمت مس��کن اس��ت، قیمتی که بیش از 
آنکه واقعی باشد تصنعی و همراه با حبابی 
غیر قابل تصور و مورد حمایت است که دیر 
ی��ا زود خواهد ترکید . زیرا در همخوانی با 
تولید ملی و در آمد سرانه فاصله غیر قابل 
تصور دارد که کمابیش ناش��ی از سیستم 
مالیات��ی ناظر بر معامالت مس��کن و نبود 
مالیات بر س��رمایه می باشد. راهکار فوری 
ر فع مش��کل مسکن که درحال بیشتر در 
بخش اجار نش��ینی حاکم اس��ت  باید به 

شرح در پی مورد اقدام قرار گیرد:
1-- ممنوع کردن قانونی افزایش اجاره 
بها ی واحدهای اجاره یی اعم از مسکونی 
، اداری و تجاری برای یک دوره دست کم 

وفق قانون سه ساله،و قابل تمدید.
2-- تبدی��ل کلیه واحدهای مس��کونی 
فروش نرفته  مس��کن مهر ب��ه خانه های 
س��ازمانی برای اجاره به گروه های آسیب 
پذیر فاقد مس��کن با اج��اره بهایی در حد 
هزینه نگاهداری بنا، توس��ط شهرداری ها 

یا سازمان تامین اجتماعی .
3-- برقراری مالیات بر خانه های خالی 

و تصاعدی در دادوستد های مربوط .
4-- واگ��ذاری ایج��اد مس��کن به طور 
مطلق به  بخش ه��ای خصوصی وتعاونی 
ومن��ع دول��ت از ورود به فعالی��ت در این 

بخش که تورم زا و فساد آوراست.
 امیر هوشنگ امینی
دکتر در اقتصاد سیاسی

دولت آينده و بايد های اقتصادی!
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چقدر طال در جهان وجود دارد؟

تص��ور کنی��د که آدم بس��یار ش��روری 
هس��تید و کنترل همه طاله��ای موجود 
در جهان را در دس��ت گرفته اید و تصمیم 
دارید هم��ه اش را ذوب کنید و با آن یک 
مکعب بس��ازید. فکر می کنید هر ضلع این 
مکعب چقدر طول خواهد داش��ت؟ صدها 

یا هزاران متر؟
واقعیت این است که طول هر ضلع این 
مکع��ب اینقدرها زیاد نخواه��د بود. وارن 
بافت، یکی از ثروتمندترین س��رمایه داران 
جهان می گوید ک��ه کل طالی موجود در 
جهان -البته منظور طالهای موجود روی 
س��طح زمین اس��ت– در مکعبی به ابعاد 
20 متر جای می گی��رد. اما آیا کل طالی 
موجود فقط همین قدر است؟ این عدد را 

از کجا آورده ایم؟
ش��رکت تامس��ون رویترز به طور مرتب 
ارزیاب��ی س��االنه ای از ذخای��ر ط��ال ارائه 
می کند و بس��یاری از س��رمایه گذاران این 
آمار و ارقام را مبنا قرار می دهند. براساس 
آخرین داده های این ش��رکت، کل طالی 

موج��ود در جهان 171 ه��زار و 300 تن 
اس��ت که با تقریب بسیار خوبی در مکعب 

خیالی ما جای می گیرد.
اگر با 171 هزار و 300 تن طالی خالص 
یک مکعب بسازیم، هر ضلعش حدود 20 
متر و 70 س��انتی متر خواهد رسید. و اگر 
بخواهیم زمی��ن تنیس مرکزی ویمبلدون 
را با این مقدار طال بپوشانیم، ارتفاعش به 
9 متر و 80 سانتی متر طول خواهد داشت 
البت��ه همه با آم��ار و داده های تامس��ون 
رویت��رز مواف��ق نیس��تند. در ارزیابی های 
دیگ��ر، کل ط��الی موج��ود در جهان از 
حدود 155 هزار ت��ن )یعنی اندکی کمتر 
از برآورد این ش��رکت( ت��ا حدود 2 و نیم 
میلی��ون تن، یعن��ی تقریب��ا 16 برابر آن، 

برآورد شده است.
ب��ا 2 و نی��م میلیون تن ط��ال می توان 
مکعبی س��اخت که هر ضلع��ش 50 متر 
طول داش��ته باش��د یا می ت��وان در زمین 
اصلی ویمبلدون برج��ی طالیی به ارتفاع 

143 متر ساخت.

ام��ا دلی��ل ای��ن اخت��الف فاح��ش در 
برآوردها چیست؟ به گفته تیموتی گرین، 
کارشناس تاریخ طال، بخشی به این دلیل 
اس��ت که ط��ال از زمان های بس��یار دور، 
یعنی حدود 6 هزار س��ال پیش، استخراج 

می شده است.
اولین س��که های طال حدود 550 سال 
پیش از میالد مس��یح در دوران حکومت 
ک��رزوس، پادش��اه لیدیه )منطق��ه ای در 
ترکیه امروزی( ضرب ش��د و خیلی زود به 
عنوان ابزار پرداخت و مبادله میان تاجران 
و سربازان مزدور در مناطق حاشیه دریای 

مدیترانه پذیرفته شد.
شرکت تامس��ون رویترز تخمین می زند 
که تا سال 1492 میالدی، یعنی زمانی که 
کریس��تف کلمب به قاره آمریکا سفر کرد، 
حدود 12 ه��زار و 780 تن طال از معادن 

جهان استخراج شده بود.
یکی از سرمایه گذارانی که تحقیقات در 
این زمینه را بررس��ی کرده، جیمز تورک، 
بنیان گ��ذار ش��رکت گلد مانی اس��ت. او 
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 چقدر طال در جھان وجود دارد؟

 

ايد و  کنترل ھمه طالھای موجود در جھان را در دست گرفتهتصور کنيد که آدم بسيار شروری ھستيد و 
کنيد ھر ضلع اين مکعب چقدر طول  فکر می. اش را ذوب کنيد و با آن يک مکعب بسازيد تصميم داريد ھمه

 خواھد داشت؟ صدھا يا ھزاران متر؟

از ثروتمندترين وارن بافت، يکی . واقعيت اين است که طول ھر ضلع اين مکعب اينقدرھا زياد نخواھد بود
البته منظور طالھای موجود روی سطح زمين - گويد که کل طالی موجود در جھان  داران جھان می سرمايه
اما آيا کل طالی موجود فقط ھمين قدر است؟ اين عدد را . گيرد متر جای می ٢٠در مکعبی به ابعاد  –است

 ايم؟ از کجا آورده

کند و بسياری از  ای از ذخاير طال ارائه می ساالنهشرکت تامسون رويترز به طور مرتب ارزيابی 
ھای اين شرکت، کل طالی  براساس آخرين داده. دھند گذاران اين آمار و ارقام را مبنا قرار می سرمايه

 .گيرد تن است که با تقريب بسيار خوبی در مکعب خيالی ما جای می ٣٠٠ھزار و  ١٧١موجود در جھان 
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می گوید که در این ارزیابی ها یک رش��ته 
بزرگ نمایی انجام ش��ده اس��ت. او معتقد 
اس��ت که روش های مورد اس��تفاده برای 
اس��تخراج طال در قرون وس��طی بس��یار 
ابتدایی بوده و ب��ه همین دلیل، این ارقام 
بیش از حد بزرگ ارزیابی ش��ده اند و عدد 

واقعی به 297 تن نزدیکتر است.

رقم��ی که او برای کل طالی موجود در 
جهان ارائه می کند، 155 هزار و 244 تن 
اس��ت که 16 هزار و 56 تن )یا حدود 10 
درص��د( از تخمین تامس��ون رویترز کمتر 
است. شاید این میزان اختالف در نگاه اول 
نسبتا ناچیز به نظر برسد، اما با قیمت این 
روزها، همین مقدار طال هم بیش از 950 

میلیارد دالر قیمت خواهد داشت.
برخی سرمایه گذاران، آمار و ارقام جیمز 
تورک را قبول دارند، اما گروه دیگری هم 
معتقدند که هر دوی این داده ها بسیار کم 
هس��تند.جن اس��کویلز که در یک شرکت 
س��رمایه گذار در بخش ط��ال کار می کند، 
می گوید: »اگر تنها مقبره توت عنخ آمون را 
در نظر بگیرید، فقط برای ساخت تابوت او 
یک و نیم تن طال به کار رفته اس��ت. حاال 
تصور کنید در مقبره های دیگر چقدر طال 
وجود داشته اس��ت. این مقبره ها پیش از 
اینکه کسی از اشیاء و جواهرات موجود در 

آنها آمار درستی بگیرد، غارت شده اند.«
در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری 
دموکراتیک کنگو هن��وز طالی زیادی در 

دل زمین وجود دارد
جیمز تورک به جز چند اختالف جزئی، 

آمار و ارقام تامسون رویترز را درباره میزان 
طالی اس��تخراج شده پس از سال 1492 
میالدی قبول دارد، اما جن اسکویلز یادآور 
می شود که چین حتی در شرایط امروزین 
هم چندان درباره میزان استخراج طالیش 
شفافیت به خرج نمی دهد. او می گوید که 
در برخی کشورها نظیر کلمبیا، »استخراج 
غیرقانون��ی طال رواج زی��ادی دارد.« البته 
جن اسکویلز رقم دقیقی از میزان آن ارائه 
نمی کند، اما یکی از س��ازمان هایی که در 
این زمینه محاسباتی انجام داده، موسسه 

استاندارد طالست.
کارشناس��ان این موسسه می گویند که 
اگر همه مردم صندوق هایشان در بانک ها 
و جعبه های جواهراتش��ان را خالی کنند، 
دس��ت کم دو میلیون و 500 هزار تن طال 
جمع خواهد ش��د. البته آنه��ا قبول دارند 
که مدارک و ش��واهد پراکنده و نه چندان 
محکمی برای اثب��ات این ادعا وجود دارد 
و رقم نهای��ی، تا حدی مبتنی بر حدس و 

گمان است.

اما باالخره چه کس��ی درست می گوید؟ 
واقعیت این است که نمی دانیم. نهایتا این 
اعداد و ارقام با از روی هم گذاش��تن تمام 
برآوردها به دست آمده و ممکن است همه 
آنها کامال اش��تباه باش��ند. اما خبر خوب 
اینک��ه ذخایر طالی جهان به این زودی ها 
تمام نخواهد شد. موسس��ه زمین شناسی 
آمریکا برآورد کرده اس��ت که هنوز حدود 
52 هزار تن طالی قابل اس��تخراج در دل 
زمین باقی مانده اس��ت و احتماال مقادیر 
بیشتری هم در آینده کشف خواهند شد. 
اما خبر بد این اس��ت که نحوه استفاده ما 

از طال در حال تغییر است.
جیمز تورک می گوید: »تمام طالیی که 
در طول تاریخ اس��تخراج شده است، هنوز 
در انبارهای��ی در روی زمی��ن وجود دارد. 
معنایش این است که اگر یک ساعت مچی 
طال داشته باش��ید، ممکن است بخشی از 
طالی موجود در آن 2000 سال پیش به 

دست رومی ها استخراج شده باشد.«
اما طالیی ک��ه در بخش ه��ای فناوری 
و صنای��ع مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، 
سرنوش��ت متفاوتی دارد. بن��ا بر داده های 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
بریتانی��ا، حدود 12 درص��د تولید کنونی 
ط��الی جه��ان به ای��ن بخش ها س��رازیر 
می ش��ود و معموالای��ن طاله��ا در تولید 
محصوالتی مختلف، در ابعاد بسیار کوچک 
مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، طوری که 
بازیاف��ت این طالها صرفه اقتصادی ندارد. 
ب��ه بیان دیگر، ط��ال برای اولین ب��ار دارد 

»مصرف« می شود.
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يم زمين تنيس مرکزی ويمبلدون را با اين مقدار طال بپوشانيم، ارتفاعش خواھبطول خواھد داشت و اگر 
تن طالی خالص يک مکعب بسازيم، ھر ضلعش  ٣٠٠ھزار و  ١٧١متر اگر با  سانتی ٨٠متر و  ٩به 

در . ھای تامسون رويترز موافق نيستند البته ھمه با آمار و داده. متر خواھد رسيد سانتی ٧٠متر و  ٢٠حدود 
 ٢تا حدود ) يعنی اندکی کمتر از برآورد اين شرکت(ھزار تن  ١۵۵ھای ديگر، کل طالی موجود در جھان از حدود  ارزيابی

 .برابر آن، برآورد شده است ١۶و نيم ميليون تن، يعنی تقريبا 

توان در زمين اصلی  متر طول داشته باشد يا می ۵٠توان مکعبی ساخت که ھر ضلعش  و نيم ميليون تن طال می ٢با 
 .متر ساخت ١۴٣ويمبلدون برجی طاليی به ارتفاع 

اما دليل اين اختالف فاحش در برآوردھا چيست؟ به گفته تيموتی گرين، کارشناس تاريخ طال، بخشی به اين دليل است که 
 .شده است میھزار سال پيش، استخراج  ۶ھای بسيار دور، يعنی حدود  طال از زمان

ای در ترکيه  منطقه(سال پيش از ميالد مسيح در دوران حکومت کرزوس، پادشاه ليديه  ۵۵٠ھای طال حدود  اولين سکه
ضرب شد و خيلی زود به عنوان ابزار پرداخت و مبادله ميان تاجران و سربازان مزدور در مناطق حاشيه دريای ) امروزی

 .مديترانه پذيرفته شد

 

ميالدی، يعنی زمانی که کريستف کلمب به قاره آمريکا سفر کرد،  ١۴٩٢زند که تا سال  شرکت تامسون رويترز تخمين می
 .تن طال از معادن جھان استخراج شده بود ٧٨٠ھزار و  ١٢حدود 

او . گذار شرکت گلد مانی است گذارانی که تحقيقات در اين زمينه را بررسی کرده، جيمز تورک، بنيان يکی از سرمايه
ھای مورد استفاده برای  او معتقد است که روش. نمايی انجام شده است ھا يک رشته بزرگ گويد که در اين ارزيابی می

اند و عدد واقعی  به ھمين دليل، اين ارقام بيش از حد بزرگ ارزيابی شدهاستخراج طال در قرون وسطی بسيار ابتدايی بوده و 
 .تن نزديکتر است ٢٩٧به 
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ذخاير 
    طال
      

 

تامسون  
                                        جيمز تورک رويترز

 ميالدی ١۴٩٢قبل از 

١٢٧٨٠  
 
 
 

       

٢٩٧ 

      
١۵٨۵٢٠ ميالدی ١۴٩٢بعد از  ١۵۴٩۴٧ 
١٧١٣٠٠ مجموع ١۵۵٢۴۴ 

 ١٠يا حدود (تن  ۵۶ھزار و  ١۶تن است که  ٢۴۴ھزار و  ١۵۵کند،  رقمی که او برای کل طالی موجود در جھان ارائه می
شايد اين ميزان اختالف در نگاه اول نسبتا ناچيز به نظر برسد، اما با قيمت . از تخمين تامسون رويترز کمتر است) درصد

 .ميليارد دالر قيمت خواھد داشت ٩۵٠اين روزھا، ھمين مقدار طال ھم بيش از 

ھا بسيار کم  معتقدند که ھر دوی اين داده گذاران، آمار و ارقام جيمز تورک را قبول دارند، اما گروه ديگری ھم برخی سرمايه
 .ھستند

آمون را در نظر  عنخ اگر تنھا مقبره توت: "گويد کند، می گذار در بخش طال کار می جن اسکويلز که در يک شرکت سرمايه
طال  ھای ديگر چقدر حاال تصور کنيد در مقبره. بگيريد، فقط برای ساخت تابوت او يک و نيم تن طال به کار رفته است

 ".اند ھا پيش از اينکه کسی از اشياء و جواھرات موجود در آنھا آمار درستی بگيرد، غارت شده اين مقبره. وجود داشته است

 



برخی از مشهورترين رهبران اروپايی: 
)از چپ به راست( بپه گريلوی ايتاليايی، مارين لوپن فرانسوی و خيرت ويلدرز هلندی
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طبقه سياسی حاکم اروپا رو در رو با احزاب کوچک نوپا
پاتريک جکسون

 به گزارش بی بی سی برخی شواهد نشان 
می دهد پی��روزی قابل توج��ه اخیر حزب 
اس��تقالل بریتانی��ا )UKIP( در انتخابات 
محلی انگلس��تان تنها قس��متی از انزجاری 
گس��ترده تر در بخش اعظم اروپا نس��بت به 
طبقه سیاس��ی حاکم اس��ت. الگوی سنتی 
چپ- راس��ت- میانه دموکراس��ی پارلمانی 
در اروپ��ا به نحو فزاینده ای از س��وی احزاب 
و جنبش ه��ای اعتراض��ی مخالف به چالش 

کشیده می شود.
در یونان، حزب سوسیالیس��ت پاس��وک، 

که زمانی قدرت بس��یار زیادی داش��ت، به 
رده س��وم سقوط کرد، و جای آن را ائتالفی 
از احزاب چ��پ مخالف کمک مالی اتحادیه 
اروپا گرفتند. در ایتالیا هم جنبشی اعتراضی 
موس��وم به جنبش پنج س��تاره با استقبال 
بسیار زیادی مواجه شد، و باعث شد احزاب 
سنتی چپ و راست وادار به تشکیل ائتالفی 
غیرمنتظره شوند. بی بی سی برخی نیروهای 
مخال��ف حاکم��ان فعلی و اتحادی��ه اروپا را 

بررسی می کند.

ایتالیا
بپه گریلو

بپه گریل��و، کمدین تلویزی��ون ایتالیا، با 
م��وج نارضایتی و خش��م عموم��ی از رکود 
شدید اقتصادی همراه شد و حرکتی موسوم 
ب��ه جنبش پنج س��تاره را ایج��اد کرد. این 
جنبش که کامال به یکباره شکل گرفته بود، 
یک چهارم کل آراء را بدس��ت آورد. جنبش 
پنج س��تاره همزمان احزاب چپ و راس��ت 
را م��ورد حمله قرار داد، فس��اد و برنامه های 
ریاض��ت اقتصادی را به باد انتق��اد گرفت، و 
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 بپه گريلوی ايتاليايی، مارين لوپن فرانسوی و خيرت ويلدرز ھلندی) از چپ به راست: (برخی از مشھورترين رھبران اروپايی

در انتخابات  (UKIP) برخی شواھد نشان می دھد پيروزی قابل توجه اخير حزب استقالل بريتانيابه گزارش بی بی سی 
 -الگوی سنتی چپ. تر در بخش اعظم اروپا نسبت به طبقه سياسی حاکم است محلی انگلستان تنھا قسمتی از انزجاری گسترده

ھای اعتراضی مخالف به چالش کشيده  ای از سوی احزاب و جنبش نحو فزاينده ميانه دموکراسی پارلمانی در اروپا به - راست
 .شود می

سقوط کرد، و جای آن را ائتالفی از  در يونان، حزب سوسياليست پاسوک، که زمانی قدرت بسيار زيادی داشت، به رده سوم
در ايتاليا ھم جنبشی اعتراضی موسوم به جنبش پنج ستاره با استقبال . احزاب چپ مخالف کمک مالی اتحاديه اروپا گرفتند

سی برخی  بی بی. بسيار زيادی مواجه شد، و باعث شد احزاب سنتی چپ و راست وادار به تشکيل ائتالفی غيرمنتظره شوند
 .کند مخالف حاکمان فعلی و اتحاديه اروپا را بررسی می نيروھای

 ايتاليا



وعده داد که در صورت رس��یدن به قدرت، 
ادامه عضویت ایتالیا در حوزه پولی یورو را به 

همه پرسی بگذارد.
آقای گریلو در ماه فوریه گذش��ته )بهمن 
1391( در گفتگویی با بی بی س��ی »خشم 
دموکراتی��ک« را دلی��ل موفقی��ت جنبش 
دانس��ت. او پیش بین��ی ک��رد که »راس��ت 
و چ��پ ب��ا هم متحد خواهند ش��د و . . . بر 
کش��ور خرابه ای که خود ایجاد ک��رده اند، 
حکوم��ت خواهند ک��رد«. کارزار انتخاباتی 
بسیار موثر جنبش پنج س��تاره بر اینترنت 
و راهپیمایی ه��ای عمومی متک��ی بود، و به 

رسانه های سنتی کشور کاری نداشت.
فوری��ه  انتخاب��ات  در  آرا  از کل  س��هم 
2013 )اسفند 1391(: 25.5 درصد؛ تعداد 
نماین��دگان در مجلس: 109 نفر از مجموع 

690 نفر

یونان:
ح��زب س��یریزا )ائتالف رادی��کال چپ( 
ش��ماری از اح��زاب کوچ��ک را علیه برنامه 
نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی 
پول به یونان متحد کرد. رهبری این جبهه 
را الکسیس سیپراس، سیاست مدار جوان و 
پرجاذب��ه یونانی، برعهده داش��ت.در جریان 
تبلیغ��ات پرحرارت پیش از انتخابات س��ال 
2012 آقای س��یپراس ادعا ک��رد که یونان 
می تواند از پرداخت بدهی هایش سر باز بزند، 
و در عین حال در حوزه پولی یورو باقی بماند. 
این اظهار نظ��ر او باعث حیرت رهبران این 
حوزه پولی ش��د. ائتالف تحت رهبری او در 
سال 2009 تنها 5 درصد آرا را بدست آورده 
بود. در انتخابات آن سال سوسیالیست های 
حزب پاس��وک با کسب 44 درصد آرا پیروز 

شده بودند.
در س��ال 2012، نهادهای بین المللی دو 
بار با طرح هایی حاوی شرایط بسیار سخت 
اقتصاد یونان را از ورشکستگی نجات دادند. 

بع��د از این اقدامات دردن��اک بود که در دو 
انتخابات آن سال، که در ماه های مه و ژوئن 
)اردیبهش��ت و خرداد 1391( برگزار شدند، 
سیریزا تا آستانه پیروزی پیش رفت. این در 
حالی بود که میزان آراء پاسوک به 12 درصد 

کل آرا کاهش یافت.
س��هم از کل آرا در انتخابات ژوئن 2012: 
27 درصد؛ تعداد نمایندگان در مجلس: 71 

نفر از مجموع 300 نفر
 

شگفتی دیگر انتخابات سال 2012 ورود 
حزب راس��ت گرای افراطی طلوع طالیی به 
پارلمان بود. این حزب که در س��ال 2009 
کمتر از 1 درصد کل آرا را بدست آورده بود، 
در انتخابات ماه ژوئن گذشته پنجم شد. در 
حال��ی که از هر پنج مهاج��ر غیرقانونی که 
وارد اتحادیه اروپا می شوند، نقطه ورود چهار 
نفرشان یونان است، حزب طلوع طالیی در 
تبلیغات انتخاباتی اش مواضع ضد مهاجرت 
سفت و س��ختی گرفت. بسیاری این حزب 
را نئون��ازی می دانن��د و به همی��ن خاطر از 
آن رویگ��ردان هس��تند، اما طرف��داران آن 
پیراهن های سیاه می پوش��ند و از نمادهای 
نئون��ازی اس��تفاده می کنند. ای��ن حزب به 
خش��ونت های خیابانی هم مرتبط دانس��ته 
ش��ده اس��ت. یکی از اقدامات بحث برانگیز 
این حزب ارائه غ��ذای مجانی، آنهم تنها به 

شهروندان یونانیست.
سهم از کل آرا در انتخابات ژوئن 2012: 7 
درصد؛ تعداد نمایندگان در مجلس: 18 نفر 

از مجموع 300 نفر

فرانسه:
ب��ا آنکه ق��وه مجریه هنوز می��ان احزاب 
سنتی چپ و راست دست بدست می شود، 
حزب جبهه ملی در جایگاه س��وم است، و با 
»اسالمی ش��دن« و یورو مخالفت می کند. 
مارین لوپن، رهبر این حزب، به دنبال زدودن 
نژاد پرس��تی از چهره آن است، و مثال اشاره 
می کند ک��ه برخی اعضای ح��زب یهودی 
هس��تند. اما بسیاری هنوز هم جبهه ملی را 
با پدر او، ژان- ماری لوپن، می شناس��ند، که 
به خاطر انکار هولوکاست سابقه محکومیت 

در دادگاه را دارد.
خانم لوپن در ماه فوریه گذش��ته )بهمن 
1391( به بی بی سی گفت که از ایده دیوید 
کامرون، نخس��ت وزیر بریتانیا، برای مذاکره 
مجدد درباره ت��وازن قدرت در اتحادیه اروپا 
حمایت می کند. او با اشاره به موقعیت حزب 
اس��تقالل بریتانی��ا گفت: »ما توانس��ته ایم 

تیرک های دروازه را جابجا کنیم.«
س��هم از کل آراء مرحل��ه اول انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری مه 2012 )اردیبهش��ت 

1391(: 18 درصد
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��ال 
گذش��ته جبهه چپ )جبهه ای متش��کل از 
احزاب چ��پ رادیکال( آراء کمتری از جبهه 
مل��ی بدس��ت آورد، ولی نام��زد آن بیش از 
فرانس��وا بایرو، نامزد میانه رو، رأی آورد و در 
ج��ای چهارم قرار گرفت، و پیش��رفت قابل 
مالحظه ای نس��بت به انتخابات سال 2007 
داشت. ژان- لوک مالنشون، رهبر این جبهه 
که به ایراد نطق های آتش��ین معروف است، 
با اتکا بر خشم عمومی نسبت به بانک داران 
و نظام سرمایه داری، طرفداران جنبش خود 
را »مردمان شورش ها و انقالب های فرانسه« 

خواند.
س��هم از کل آراء مرحل��ه اول انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری مه 2012 )اردیبهش��ت 

1391(: 11 درصد

هلند:
ح��زب آزادی در انتخابات س��ال 2010 
با تکیه بر ش��عار مخالفت با اسالم توانست 
15.5 درصد آرا را بدس��ت بیاورد. میزان آرا 
این حزب در انتخابات سال 2012 به حدود 
10 درصد کاهش پیدا کرد. حزب آزادی در 
دوران رهبری خیرت ویلدرز، به آتش ترس 
از رش��د اندازه و نفوذ اقلیت مسلمان هلند 
می دمد. مسلمانان حدود 6 درصد جمعیت 
این کشور را تشکیل می دهند. حزب آزادی 
خ��ود را راس��ت گرای افراط��ی نمی داند و 
می گوید ب��ه ارزش های لیبرال، نظیر حقوق 
همجنس گرای��ان، پایبند اس��ت. این حزب 
همچنین به روش��نی با اتحادیه اروپا مخالف 

است.
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 بپه گريلو

بپه گريلو، کمدين تلويزيون ايتاليا، با موج نارضايتی و خشم عمومی از رکود شديد اقتصادی ھمراه شد و حرکتی موسوم به 
جنبش پنج . چھارم کل آراء را بدست آورد اين جنبش که کامال به يکباره شکل گرفته بود، يک. جنبش پنج ستاره را ايجاد کرد

باد انتقاد گرفت، و  ھای رياضت اقتصادی را به ستاره ھمزمان احزاب چپ و راست را مورد حمله قرار داد، فساد و برنامه
 .پرسی بگذارد وعده داد که در صورت رسيدن به قدرت، ادامه عضويت ايتاليا در حوزه پولی يورو را به ھمه

. را دليل موفقيت جنبش دانست" خشم دموکراتيک"سی  بی در گفتگويی با بی) ١٣٩١بھمن (ماه فوريه گذشته  آقای گريلو در
ای که خود ايجاد کرده اند، حکومت خواھند  بر کشور خرابه. . . راست و چپ با ھم متحد خواھند شد و "بينی کرد که  او پيش
ھای سنتی  ھای عمومی متکی بود، و به رسانه بر اينترنت و راھپيمايیکارزار انتخاباتی بسيار موثر جنبش پنج ستاره ". کرد

 .کشور کاری نداشت

نفر از مجموع  ١٠٩: درصد؛ تعداد نمايندگان در مجلس ٢۵٫۵): ١٣٩١اسفند ( ٢٠١٣سھم از کل آرا در انتخابات فوريه 
 نفر ۶٩٠

 يونان
المللی  برنامه نجات مالی اتحاديه اروپا و صندوق بين شماری از احزاب کوچک را عليه) ائتالف راديکال چپ(حزب سيريزا 

در .مدار جوان و پرجاذبه يونانی، برعھده داشت رھبری اين جبھه را الکسيس سيپراس، سياست. پول به يونان متحد کرد
ھايش سر  تواند از پرداخت بدھی آقای سيپراس ادعا کرد که يونان می ٢٠١٢جريان تبليغات پرحرارت پيش از انتخابات سال 

. اين اظھار نظر او باعث حيرت رھبران اين حوزه پولی شد. باز بزند، و در عين حال در حوزه پولی يورو باقی بماند
ھای حزب  در انتخابات آن سال سوسياليست. درصد آرا را بدست آورده بود ۵تنھا  ٢٠٠٩ائتالف تحت رھبری او در سال 

 .نددرصد آرا پيروز شده بود ۴۴پاسوک با کسب 

ھايی حاوی شرايط بسيار سخت اقتصاد يونان را از ورشکستگی نجات  المللی دو بار با طرح ، نھادھای بين٢٠١٢در سال 
) ١٣٩١ارديبھشت و خرداد (ھای مه و ژوئن  بعد از اين اقدامات دردناک بود که در دو انتخابات آن سال، که در ماه .دادند

درصد کل آرا کاھش  ١٢اين در حالی بود که ميزان آراء پاسوک به . پيش رفت برگزار شدند، سيريزا تا آستانه پيروزی
 .يافت
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س��هم از کل آرا در انتخاب��ات س��پتامبر 
2012: 10 درص��د؛ تع��داد نماین��دگان در 

مجلس: 24 نفر از مجموع 150 نفر

بلژیک:
فالم��ز بالنگ )منافع فالندر( در انتخابات 
محلی س��ال 2006 در منطقه هلندی زبان 
فالندر حدود 20 درصد آرا را بدس��ت آورد. 
این ح��زب ک��ه در انتخابات س��ال 2006 
شعار استقالل فالندر از بلژیک و مخالفت با 
مهاجران را مطرح کرد، در انتخابات سال بعد 
از آن بهترین نتایج تاریخ فعالیتش را گرفت، 
و 12 درصد آرا را بدست آورد. اما از آن پس 
اقبال عمومی ب��ه آن کاهش پیدا کرد و در 
س��ال 2010 کمتر از 8 درص��د آرا را از آن 
خود کرد. فیلیپ دوینت��ر، رهبر این حزب، 
سال گذش��ته کارزار جنجال برانگیزی بنام 
»زنان علیه اسالمی شدن« را به راه انداخت. 
دختر 19 ساله خود او در حالی که روبنده ای 
به صورت و مایوی بیکینی به تن داشت، در 

این کارزار شرکت کرد.
سهم از کل آرا در انتخابات سراسری ژوئن 
2010: 7.7 درص��د؛ تع��داد نمایندگان در 

مجلس: 12 نفر از مجموع 150 نفر

مجارستان
در س��ال 2010 آراء حزب سوسیالیست 
مجارس��تان به نص��ف رس��ید، و این حزب 
بعد از 8 س��ال قدرت را واگذار کرد. در این 
موقع ب��ود که حزب فیدش )حزب راس��ت 
معتدل( اکثریت آرا را بدست آورد. اما نکته 
شگفت آور این انتخابات جهش قابل مالحظه 
حزب راس��تگرای افراطی جوبیک بود که با 
شعارهای ضد جهانی شدن حدود 17 درصد 
آرا را کسب کرد. این حزب در انتخابات سال 
2006 نتوانس��ته بود نماینده ای به مجلس 
بفرستد. برخی اعضای جوبیک یونیفورم های 
ش��به نظامی به ت��ن می کنن��د و رژه  برگزار 
می کنند، و خود حزب به خاطر شعارهایش 
علیه اقلی��ت روما )کولی ها( مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
این ح��زب »بزه��کاری کولی ه��ا« را به 
موضوع مهم��ی تبدیل ک��رده و در مناطق 

راهپیمایی هایی  روماه��ا  مح��ل س��کونت 
برگزار می کند. یکی از نمایندگان این حزب 
درمجلس خواهان تهیه فهرستی از یهودیانی 
شد که باعث »تهدید امنیت ملی« می شوند. 
س��خنان او باعث خشم ش��دید نمایندگان 

دیگر شد.
س��هم از کل آرا در انتخابات سال 2010: 
16.7 درصد؛ تع��داد نمایندگان در مجلس: 

47 نفر از مجموع 386 نفر

فنالند:
ح��زب ‘فنالندی ه��ای واقع��ی’، ک��ه در 
تبلیغات خود با طرح های نجات مالی حوزه 
پولی یورو مخالفت می کرد، در انتخابات سال 
2011 حدود یک پنجم آرا را کس��ب کرد و 
در مجموع س��وم ش��د. این حزب بیشتر از 
آنکه افراطی باش��د، به ایده های توده گرایانه 
گرایش دارد. تیمو س��وینی، رهبر پرجاذبه 
آن، از اصالح ساختار اتحادیه اروپا، و تبدیل 
آن به یک اتحادیه تجارت آزاد و حذف پول 
واحد اروپایی دفاع کرده اس��ت. ش��ماری از 
نمایندگان این ح��زب در مجلس اظهارات 
توهین آمیزی درباره اسالم و همجنس گرایی 
داشته اند، اما آقای سوینی در واکنش به این 
اظهارات در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که 

حزبش نژادپرست نیست.
س��هم از کل آرا در انتخابات سال 2010: 
19 درصد؛ تعداد نمایندگان در مجلس: 39 

نفر از مجموع 200 نفر

دانمارک
حزب مردم دانمارک در انتخابات 2011 
با کاهش جزئی آرا روبرو ش��د، اما همچنان 
س��ومین ح��زب بزرگ این کش��ور اس��ت. 
سیاست های این حزب توده گرایانه و دست 
راستی قلمداد می شوند، و این حزب به دنبال 
محدود کردن ش��مار مهاجرین تازه، و ادغام 
ک��ردن مهاجران قبل��ی در جامعه دانمارک 

اس��ت. تحلیلگ��ران معتقدند ک��ه موفقیت 
انتخابات��ی بی س��ابقه ای��ن حزب در س��ال 
2007، جایی که 13.8 درصد آرا را بدس��ت 
آورد، نتیجه واکنش شدید افکار عمومی به 
نا آرامی های ناش��ی از چ��اپ کاریکاتورهای 

حضرت محمد در دانمارک بوده است.
س��هم از کل آرا در انتخابات سال 2011: 
12.3 درصد؛ تع��داد نمایندگان در مجلس: 

22 نفر از مجموع 179 نفر

سوئد:
حزب دموکرات سوئد در سال 2010 برای 
اولین بار در پارلمان صاحب کرسی شد. این 
حزب خواهان کاهش مهاجرت خارجی ها به 
سوئد است. جیمی آکسون، رهبر این حزب، 
در س��ال 2011 در مصاحبه ای با بی بی سی 
گفت که مهاجران مسلمان »جوامع موازی« 
ایج��اد کرده اند، و اضاف��ه کرد که مهاجران 
»کم��ی بیش��تر از س��وئدی تبارها بزهکار 
هس��تند«. منتق��دان ای��ن ح��زب آن را به 

بیگانه هراسی متهم می کنند.
س��هم از کل آرا در انتخابات سال 2010: 
5.7 درصد؛ تعداد نمایندگان در مجلس: 20 

نفر از مجموع 349 نفر

اتریش:
فران��ک اش��تروناک، میلیاردر اتریش��ی- 
کانادایی که وع��ده داده حوزه یورو را برهم 
بزند، سال گذشته بدون شرکت در انتخابات 
یک ح��زب پارلمان��ی جدید تش��کیل داد. 
اشتروناک و همراهانش قصد دارند به فضای 
کسب و کار اتریش جان تازه ای ببخشند، و به 
ائتالف های سنتی چپ- راست پایان بدهند. 
این غول صنعت ساخت قطعات خودرو پنج 
نماین��ده مجلس را متقاعد ک��رد که از یک 
ائتالف دست راستی کوچک جدا شوند، و به 
این ترتیب حزب پارلمانی جدیدی تشکیل 
شد. در آن هنگام نظرسنجی ها نشان می داد 
ک��ه این حزب از حمای��ت حدود 10 درصد 
واجدین ش��رایط برخوردار اس��ت. انتخابات 
پارلمانی بعدی اتریش در ماه سپتامبر آینده 

)مهر 1392( برگزار خواهد شد.
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تری از جبھه ملی آراء کم) ای متشکل از احزاب چپ راديکال جبھه(در انتخابات رياست جمھوری سال گذشته جبھه چپ 
رو، رأی آورد و در جای چھارم قرار گرفت، و پيشرفت قابل  بدست آورد، ولی نامزد آن بيش از فرانسوا بايرو، نامزد ميانه

ھای آتشين معروف  لوک مالنشون، رھبر اين جبھه که به ايراد نطق - ژان .داشت ٢٠٠٧ای نسبت به انتخابات سال  مالحظه
ھا و  مردمان شورش"داری، طرفداران جنبش خود را  داران و نظام سرمايه می نسبت به بانکاست، با اتکا بر خشم عمو

 .خواند" ھای فرانسه انقالب

  درصد ١١): ١٣٩١ارديبھشت ( ٢٠١٢سھم از کل آراء مرحله اول انتخابات رياست جمھوری مه 

 

 ھلند
ميزان . درصد آرا را بدست بياورد ١۵٫۵با تکيه بر شعار مخالفت با اسالم توانست  ٢٠١٠حزب آزادی در انتخابات سال 
حزب آزادی در دوران رھبری خيرت ويلدرز، . درصد کاھش پيدا کرد ١٠به حدود  ٢٠١٢آرا اين حزب در انتخابات سال 

جمعيت اين کشور را تشکيل  درصد ۶مسلمانان حدود . دمد به آتش ترس از رشد اندازه و نفوذ اقليت مسلمان ھلند می
گرايان،  ھای ليبرال، نظير حقوق ھمجنس گويد به ارزش داند و می گرای افراطی نمی حزب آزادی خود را راست. دھند می

 .روشنی با اتحاديه اروپا مخالف است اين حزب ھمچنين به. پايبند است

 نفر ١۵٠نفر از مجموع  ٢۴: گان در مجلسدرصد؛ تعداد نمايند ١٠: ٢٠١٢سھم از کل آرا در انتخابات سپتامبر 

  بلژيک

 

درصد آرا را بدست  ٢٠زبان فالندر حدود  در منطقه ھلندی ٢٠٠۶در انتخابات محلی سال ) منافع فالندر(فالمز بالنگ 
شعار استقالل فالندر از بلژيک و مخالفت با مھاجران را مطرح کرد، در  ٢٠٠۶اين حزب که در انتخابات سال . آورد

اما از آن پس اقبال عمومی . درصد آرا را بدست آورد ١٢انتخابات سال بعد از آن بھترين نتايج تاريخ فعاليتش را گرفت، و 
وينتر، رھبر اين حزب، سال گذشته فيليپ د. درصد آرا را از آن خود کرد ٨کمتر از  ٢٠١٠به آن کاھش پيدا کرد و در سال 

ای به  ساله خود او در حالی که روبنده ١٩دختر . راه انداخت را به" زنان عليه اسالمی شدن"کارزار جنجال برانگيزی بنام 
 .صورت و مايوی بيکينی به تن داشت، در اين کارزار شرکت کرد

سھم از کل آرا در انتخابات 
: ٢٠١٠سراسری ژوئن 

اد نمايندگان درصد؛ تعد ٧٫٧
نفر از  ١٢: در مجلس

 نفر ١۵٠مجموع 

 مجارستان

 

آراء حزب  ٢٠١٠در سال 
سوسياليست مجارستان به 

نصف رسيد، و اين حزب بعد 
سال قدرت را واگذار  ٨از 
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لرد المونت  رئيس اتاق انگليس وايران:

انتخابات رياست جمهوری ايران

انتخ��اب حس��ن روحانی ب��ه عنوان 
رئی��س جمه��ور ای��ران حرکت��ی برق 
آس��ا بود.حرکت��ی  که نمی ت��وان آن 
را کمت��ر از »به��ار ع��رب« تلقی کرد.
حرکتی غی��ر منتظره و غیر قابل پیش 
بینی، البته ایران کش��ورعربی نیس��ت.
کشوری اس��ت با تاریخ و تمدنی بسیار 
طوالنی. اخیَرا مردم این کش��ور نشان 
دادند که می کوش��ند دموکراسی را در 
کش��ورخودبرقراری س��ازند، اما کندی 
حرکت در گذش��ته س��بب ن��ا امیدی 

آمریکا و انگلیس شده است. 
پی��ش از اع��الم نتیج��ه انتخابات ، 
انتخاب��ات را  صاحب نظ��ران زی��ادی 
نمایش��ی و بی معن��ا پنداش��ته آن را 
تقبیح م��ی کردن��د، ام��ا 35 میلیون 
ایران��ی با ای��ن نظر مخالف��ت کردند و 
تمایل خود را با شرکت در انتخابات به 
روشنی اعالم کردند.اوضاع مصیبت بار 
اقتصادی دراذهان رای دهندگان چنان 
در هم پیچیده بودکه با بی کفایتی در 

سیاست خارجی یکی شده بود.
جمهوری اسالمی که ازدید خارجی 
ها در والیت فقیه و مقام عالی رهبریت 
آی��ت اله خامنه ای و ش��ورای نگهبان 
تجس��م می باید ش��اید آنها را متعجب 
کرده باش��د ک��ه نه تنه��ا در انتخابات 
دخالتی نش��د بلکه نتای��ج آن پذیرفته 
ش��د.البته هن��وز امکان عک��س العمل 
زشت افراطیون وجود دارد.اما هواداری 
پر ش��ور از روحانی پدیده یی است که 
مشکل نظام بتواند آن را نادیده بگیرد.

از نظر مفسران غربی حسن روحانی 
ی��ک محافظه کار میانه رو وبخش��ی از 
نظام است.اما وی و ستادش رک وراست 
وش��جاع بودند. اوب��ه تندروها و لباس 
ش��خصی ها که م��ردم را درخیابان ها 
متوقف می کنند و موجبات آزار آنهارا 
فراهم می س��ازند حمل��ه کردودرعین 
حال خواس��تار آزادی زندانیان سیاسی  
شد.در آخرین کنفرانس خبری خودبه 
گون��ه ی��ی دل گرم کنن��ده اعالم کرد 
که زخم های کهن��ه در روابط ایران با 

آمریکا التیام داده خواهد شد
ش��کاک ها براین باورند که روحانی 
اهرم های قانون��ی الزم را برای کنترل 
شبه نظامیان  بسیج ، یا سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی را در دس��ت ندارد. او 
برای اینکه به وعده ه��ای خود درباره 
زندانیان سیاسی عمل کنداز هیچ قدرت 
قانونی درقوه مقننه برخوردارنیست. با 
ای��ن حال هردو رئی��س جمهور اصالخ 
طلب سابق، رفسنجانی و خاتمی صالح 

حسن روحانی شجاع و رک . باید آماده همکاری با او باشیم
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آن دیدن��د که به گونه یی آش��کار رای 
دهن��دگان را ب��ه حمای��ت از روحانی 

تشویق کنند.
آقای روحانی در زمینه های گوناگون 
و زیادی در جمهوری اس��المی  کسب 
تجربه ک��رده اس��ت.اونماینده مجلس 
ملی،معاون  امنی��ت  خبرگان،ش��ورای 
رئیس مجلس شورای اسالمی، معاونت 
س��تاد فرمانده��ی مذاک��رات اتمی در 
نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد.
درعین حال مورد اعتماد خاتمی وآیت 

اله خامنه یی هم می باشد.
 صداق��ت باید به اثبات برس��د. البته 
رعایت احتیاط ش��رط عقل درنزدیک 
ش��دن ب��ه ایران اس��ت. س��وءنیت در 
نزدیک ش��دن به ایران بارآور  خطراتی 
جدی اس��ت، ضمن اینک��ه فرصت به 
دس��ت آم��ده ازانتخابات ه��م طوالنی 

نخواهدبود.
فرصت به دس��ت آم��ده ازانتخابات 

طوالنی نخواهد بود
با  العم��ل غ��رب  چنانچ��ه عک��س 
آق��ای روحان��ی مش��ابه رفت��ار آمریکا 
آقای خاتم��ی درحمله  دربرابرکم��ک 
به افغانس��تان ونس��بت دادن برچسب  
»محور ش��رارت » به ایران باش��د، که 
س��بب ش��د خاتمی به عل��ت مخالفت 
های داخلی و عدم حمایت غرب ازاو در 
تغییر اوضاع با شکس��ت رو به روشود ، 
نتیجه فاجعه یی تمام عیار خواهد بود.
ای��ن کافی نیس��ت که کش��ورهای  
غرب��ی پیش��نهادات پیش��ین خ��ود را 
درباره برنامه هسته یی ایران روی میز 
بگذارند وانتظار داشته باشند وی آن را 

همینطور بپذیرد.
زیبیگنی��وف  ک��ه  گون��ه  هم��ان 
اس��بق  ملی  برژینسکی،مش��اورامنیت 
آمریکا قبال تاکید کرده بود، غرب نباید 
ایران را در یک گروه خاص قرار دهد و 
حق ایران را برای غنی س��ازی اورانیوم 

مانند کشورهای دیگر در سرزمین خود 
بپذیرد.

 ماج��رای عمده این اس��ت که آقای 
روحان��ی تنظی��م کنن��ده برنامه های 
هس��ته ای ای��ران در زم��ان ریاس��ت 
جمهوری آقای خاتمی بوده و از تمامی 
اوضاع مرب��وط مطلع اس��ت. در زمان 
ریاست او بود که غنی سازی به تعلیق 
درآمد. آقای روحانی به درس��تی آگاه 
است که طرفدارانش خواستار راه حلی 
برای مسئله اتمی ایران هستند و اینکه 
اقتصاد کش��ور بدون حل مشکل اتمی 

ایران بهبود نخواهد یافت.
با وجود دخالت ایران از طریق حزب 

اهلل لبنان در س��وریه حل مسئله اتمی 
ایران به مراتب دش��وارتر ب��ه نظر می 
رس��د. از طرف دیگر ایران بیشتر برای 
دفاع از منافع ملی خود س��بب شد که 
عربس��تان سعودی به س��وریه هدایت 
شود. در نگاه اول ممکن است ایران یک 
نظام مذهبی به نظر آید ولی سیاس��ت 
خارجی آن بیش��تر از مذهب براساس 
منافع و امنیت ملی هدایت می ش��ود. 
اگر غیر از این بود هرگز روابط حس��نه 
ای را ب��ا کش��ورهای مس��یحی مانند 
ارمنس��تان نداشت. بدون دخالت ایران 
در بحران سوریه نمی توان یک راه حل 
سیاس��ی واقعی برای بحران در سوریه 

به دس��ت آورد به همی��ن دلیل باید از 
ایران برای حل بحران سوریه دعوت به 

عمل آورد.
اگر ش��ما کش��وری با هفتاد میلیون 
جمعی��ت را منزوی کنی��د و از حضور 
آن در دیگر نقاط دنیا جلوگیری کنید 
بعید نیس��ت که آن کشور با گروه های 
غیراصل��ی هم پیم��ان ش��ود. با تنگ 
کردن حلقه تحریم  نمی توان به آقای 
روحانی کمک ک��رد،و دیگران را از بی 
اعتم��ادی به غرب متقاع��د نمود. آیت 
اهلل خامنه ای بدون تناقض بارها اعالم 
کرده است که صحبت با آمریکا اساس 
جمهوری اس��المی را زیر سوال خواهد 

برد،اما در هر صورت او مجوز مذاکرات 
مستقیم با آمریکا را صادر کرده است و 
اعالم داشته که کنار گذاشتن دشمنی 

با آمریکا اجتناب ناپذیر نیست. 
حس��ن روحانی به کم��ک غرب نیاز 
دارد و بایس��تی ب��ه او کمک کرد، یک 
شروع خوب برای دولت انگلستان اعالم 

بازگشایی سفارت است.
ل��رد المون��ت آو لروی��ک، ریاس��ت 
ات��اق بازرگان��ی بریتانیا و ایران اس��ت 
و هیچگونه وابس��تگی مال��ی حتی در 

رویدادهای ایران ندارد.
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 آقای روحانی. از رسانه آزاد ھراسی نداردکرد، گفت دولتش  او که در ھمايشی در راديو و تلويزيون دولتی سخنرانی می 
 .دار ھيچ جناح و حزبی ھم نخواھد بود  ھمچنين گفت دولت او به ھيچ حزب و جناحی تعھدی نداده و وام

افکن برای بررسی بيشتر سخنان آقای روحانی، گقتگويی انجام داده با مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و فعال  فرج بال
  راديو برنامهمذھبی که در -ملی

  سی پخش ش بی بی 

 

 ھای حاکميت ھای روحانی به زنان، نقطه تالقی با سياست وعده

 

ھای  فرصت"ھای حسن روحانی، یازدھمين رئيس جمھوری ایران در حوزه زنان و وعده او برای دادن  برنامه
کند، اما از آنجا  فعلی را روشن میآميز  به زنان، گرچه در نگاه اول بارقه اميد برای تغيير شرایط تبعيض" برابر

ھای کلی حاکميت و تاکيدات مستقيم رھبر جمھوری  ھا ریشه در سياست که بسياری از این تبعيض
جمھور جدید تا چه حد بخواھد و بتواند که در برابر این  اسالمی دارند، مشخص نيست که رئيس

 .ھای ضدزن ایستادگی کند سياست

آميز حاکميت قرار  ھای تبعيض ته به طور مداوم در معرض فشار سياستزنان ایرانی در ھشت سال گذش
این فشارھا از یک سو زندگی فردی و اجتماعی زنان را در حوزه اشتغال و تحصيل، نحوه پوشش . داشتند

ھای خرد و کالن دیگر ھدف قرار داده بود و از سوی دیگر با سرکوب جنبش زنان ایران  و بسياری حوزه
 .آميز بود ھای تبعيض کردن صدای اعتراض فعاالن زنان به این سياستدرصدد خاموش 

اش از مطالبات حداقلی  ھای حسن روحانی در حوزه زنان با وجود فاصله در چنين وضعيتی است که برنامه
 .تواند یک گام رو به جلو محسوب شود جنبش زنان، می
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آيا اسب های اصيل عربی و ايرانی 'ژن مشترک' دارند؟

بی بی سی - رانندگی از واشنگتن دی سی 
تا ایالت کنتاکی از نظر مسافت چیزی شبیه 
تهران تا شیراز است اما به لحاظ زیبایی مثل 
این اس��ت که هفت، هشت ساعت در جاده 

شمال برانید.
نام کنتاکی ش��اید برای ما بیشتر با مرغ 
سوخاری تداعی ش��ود اما برای آمریکایی ها 

این ایالت یادآور تنباکو و سیگار است.
بنابر آمار سازمان کش��اورزی آمریکا، در 
کنتاکی بیش از 87 هزار مزرعه کشت تنباکو 
وجود دارد. ش��اید هم به همین علت قیمت 
یک بس��ته سیگار در این ایالت تقریبا نصف 
قیمت آن در دیگر ایالت های آمریکاس��ت. 
در چند روزی که ما در لکسینگتون، دومین 

شهر بزرگ کنتاکی، بودیم یک بسته سیگار 
مالبرو 3.65 دالر قیمت داشت، در حالی که 
همان بسته سیگار در سوپر مارکت نزدیک 
دفتر ما در واش��نگتن بیش از 7 دالر قیمت 

دارد.
اما س��یگار و تنباکو چیزی نبود که من را 
به این نقطه از آمریکا کش��انده بود؛ قصه ای 

باتسوآنا، اسب نر مشهور در مزرعه پرورش اسب تاالريا
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سی تا ايالت کنتاکی از نظر مسافت چيزی شبيه تھران تا شيراز است اما به لحاظ زيبايی مثل اين  رانندگی از واشنگتن دی
  .است که ھفت، ھشت ساعت در جاده شمال برانيد

  .ھا اين ايالت يادآور تنباکو و سيگار است د برای ما بيشتر با مرغ سوخاری تداعی شود اما برای آمريکايینام کنتاکی شاي

شايد ھم به ھمين علت . ھزار مزرعه کشت تنباکو وجود دارد ٨٧بنابر آمار سازمان کشاورزی آمريکا، در کنتاکی بيش از 
در چند روزی که ما در . در ديگر ايالت ھای آمريکاستقيمت يک بسته سيگار در اين ايالت تقريبا نصف قيمت آن 

دالر قيمت داشت، در حالی که ھمان بسته  ٣٫۶۵لکسينگتون، دومين شھر بزرگ کنتاکی، بوديم يک بسته سيگار مالبرو 
  .دالر قيمت دارد ٧سيگار در سوپر مارکت نزديک دفتر ما در واشنگتن بيش از 

ای  ای که من به دنبال روايت آن بودم، قصه را به اين نقطه از آمريکا کشانده بود؛ قصه اما سيگار و تنباکو چيزی نبود که من
  .از جنس دود و آدميزاد نبود

از حدود يکسال پيش خبردار شده بودم که قرار است در روزھای پايانی فصل بھار، رويدادی مھم در لکسينگتون برگزار 
  .شود

  پايتخت اسب جھان



که من ب��ه دنبال روایت آن بودم، قصه ای از 
جنس دود و آدمیزاد نبود.

از حدود یکس��ال پیش خبردار شده بودم 
که قرار اس��ت در روزهای پایانی فصل بهار، 

رویدادی مهم در لکسینگتون برگزار شود.

پايتخت اسب جهان

اگر به صفحه مربوط به معرفی شهر کلیک 
لکسینگتون در ویکی پدیا مراجعه کنید می 
بینید که از این شهر تحت عنوان »پایتخت 
اسب جهان« یاد ش��ده است. جایی که هر 
سال دهها مس��ابقه و نمایشگاه اسب در آن 
برگزار می شود و صدها مدرسه اسب سواری 
و مزرعه پروش اس��ب را در خود جای داده 

است. 
مراس��می که من برای حض��ور در آن بی 
تابی م��ی کردم، ن��ام بزرگترین گردهمایی 
»اسب های مصری« جهان را یدک می کشید.
اگر چ��ه برگزار کنندگان این مراس��م نام 
»اس��ب های مصری« بر آنها نهاده بودند اما 
اکثر حاضران همچون ماجد السایق معتقد 
بودند که صفت این نژادهای اس��ب بیش��تر 
تابعی از جغرافیای محل زندگی آنهاس��ت: 
»در ای��ران ب��ه آنها می گویند اس��ب اصیل 
ایرانی، در کش��ورهای عربی می گویند اسب 
اصیل عربی و در مصر اسب اصیل مصری«.

»در ایام کهن که مرزهای سیاس��ی میان 
کش��ورهای خاورمیانه وجود نداشت و اسب 
هم اصلی ترین وسیله حمل و نقل و ماشین 

جنگی محس��وب می ش��د، این اسب ها در 
سرتاسر منطقه ای که بین النهرین می نامیم 
حضور داش��تند. به همین علت هم احتماال 
س��ر منش��اء ژنتیکی همه آنها تقریبا یکی 

است«.
ماجد السایق، اصالتا عراقی است. می گوید 
خان��واده آنها از قدیم در شمال ش��رق عراق 
)نزدی��ک کرک��وک( مزرعه پرورش اس��ب 
داش��ته اند و ب��ه همین علت او اس��ب های 
خاورمیان��ه ای را خوب می شناس��د. او عضو 
هیات رئیسه است. بزرگترین انجمن جهان 
که تالش می کند نژاد »اسب های مصری« 

را حفظ کند. 
این همان احس��اس وظیفه ای است که را 
هم به جهان اسب های منطقه بین النهرین 

کشانده است. 

 
هنری از خانواده ای بس��یار متمول است. 
دس��تی هم در سیاست داشته و »احتماال« 
دارد. او دبیرکل س��ابق انجمن پیرامید بوده 
و اکنون مدیر عامل انجمن جدیدی اس��ت 

تحت عنوان » جمعیت اسب های عربی«. 
»آنچ��ه در این همایش، مه��م و حیاتی 
اس��ت تالش ش��رکت کنندگان برای حفظ 
این نژاد اصیل اس��ب اس��ت. در حراجی که 
ش��ما گوش��ه ای از آن را دیدید، عالقمندان 
ب��رای حق خرید یک ب��ار جفت گیری یک 
اس��ب نر اصیل با مادیان آنه��ا با هم رقابت 
می کنند. وقتی ش��ما امتیاز جفت گیری را 
خریدید، سال بعد اس��ب نر مورد نظر شما 
برای آمیزش جنسی با مادیانی که شما دارید 
یا اجاره کرده اید آماده می شود. یک سال بعد 
از آن کره اس��ب متولد می شود و سال بعد 
از آن هم کره اس��ب برای نمایش و شرکت 
در رده بن��دی به همین جا آورده می ش��ود. 
برای مثال، کره اسبی که امسال رتبه اول رو 
کسب کرد حدود 17 هزار دالر جایزه برد.«

باتسوآنا فروشی نیست
هفده هزار دالر بیش از سه برابر پولی است 
که امسال باتسوآنا برای یک بار جفت گیری 
دریافت کرد. باتس��وآنا یک اس��ب نر اصیل 
پانزده ساله است. صاحبش آلیسون وستلی 

می گوید باتسوآنا هرگز فروشی نیست.
»تا وقتی که من زنده ام باتس��وآنا جایی 
نمی رود. حق جفت گی��ری او قابل خرید و 
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  ھای اصيل عربی، ايرانی و مصری سرمنشاء ژنتيکی مشترکی دارند گويد اسب عراق، میماجد السايق، اھل 

در ويکی پديا مراجعه کنيد می بينيد که از اين شھر تحت عنوان  کليک لکسينگتوناگر به صفحه مربوط به معرفی شھر 
جايی که ھر سال دھھا مسابقه و نمايشگاه اسب در آن برگزار می شود و صدھا مدرسه . ياد شده است" انپايتخت اسب جھ"

  . اسب سواری و مزرعه پروش اسب را در خود جای داده است

  .کشيد جھان را يدک می" ھای مصری اسب"مراسمی که من برای حضور در آن بی تابی می کردم، نام بزرگترين گردھمايی 

بر آنھا نھاده بودند اما اکثر حاضران ھمچون ماجد السايق معتقد " اسب ھای مصری"کنندگان اين مراسم نام  رگزاراگر چه ب
گويند اسب اصيل  در ايران به آنھا می: "بودند که صفت اين نژادھای اسب بيشتر تابعی از جغرافيای محل زندگی آنھاست

  ".و در مصر اسب اصيل مصری گويند اسب اصيل عربی ايرانی، در کشورھای عربی می

ترين وسيله حمل و نقل و ماشين  در ايام کھن که مرزھای سياسی ميان کشورھای خاورميانه وجود نداشت و اسب ھم اصلی"
به ھمين علت ھم احتماال . ناميم حضور داشتند ای که بين النھرين می ھا در سرتاسر منطقه شد، اين اسب جنگی محسوب می
  ".ھمه آنھا تقريبا يکی استسر منشاء ژنتيکی 

مزرعه پرورش اسب ) نزديک کرکوک(شرق عراق  گويد خانواده آنھا از قديم در شمال می. ماجد السايق، اصالتا عراقی است
بزرگترين انجمن جھان . او عضو ھيات رئيسه است. شناسد ای را خوب می ھای خاورميانه اند و به ھمين علت او اسب داشته

  . را حفظ کند" اسب ھای مصری"نژاد کند  که تالش می

  . ھای منطقه بين النھرين کشانده است ای است که را ھم به جھان اسب اين ھمان احساس وظيفه

ماجد السايق، اهل عراق، می گويد اسب های اصيل عربی، ايرانی و مصری 
سرمنشاء ژنتيکی مشترکی دارند

60 
 

  

  'ھای عربی جمعيت اسب'ھنری متز، مديرعامل 

پيراميد بوده و  او دبيرکل سابق انجمن. دارد" احتماال"دستی ھم در سياست داشته و . ای بسيار متمول است ھنری از خانواده
  ". جمعيت اسب ھای عربی "اکنون مدير عامل انجمن جديدی است تحت عنوان 

در حراجی که شما . آنچه در اين ھمايش، مھم و حياتی است تالش شرکت کنندگان برای حفظ اين نژاد اصيل اسب است"
ديديد، عالقمندان برای حق خريد يک بار جفت گيری يک اسب نر اصيل با ماديان آنھا با ھم رقابت می  ای از آن را گوشه
گيری را خريديد، سال بعد اسب نر مورد نظر شما برای آميزش جنسی با ماديانی که شما داريد  وقتی شما امتياز جفت. کنند

شود و سال بعد از آن ھم کره اسب برای نمايش و  سب متولد میسال بعد از آن کره ا يک. شود ايد آماده می يا اجاره کرده
ھزار  ١٧برای مثال، کره اسبی که امسال رتبه اول رو کسب کرد حدود . شود شرکت در رده بندی به ھمين جا آورده می

  ."دالر جايزه برد

 باتسوآنا فروشی نيست

باتسوآنا يک اسب نر . گيری دريافت کرد برای يک بار جفتھفده ھزار دالر بيش از سه برابر پولی است که امسال باتسوآنا 
  .صاحبش آليسون وستلی می گويد باتسوآنا ھرگز فروشی نيست. اصيل پانزده ساله است

چنان که ھمين امسال ھم سه . گيری او قابل خريد و فروش است حق جفت. تا وقتی که من زنده ام باتسوآنا جايی نمی رود"
  ."ھای جدول قرار گرفتند اما فروش خود باتسوآنا برای ما غير قابل تصور است تبهدختر او در باالترين ر

هنری متز، مديرعامل ›جمعيت اسب های عربی‹
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فروش است. چنان که همین امسال هم سه 
دخت��ر او در باالترین رتبه ه��ای جدول قرار 
گرفتند اما فروش خود باتسوآنا برای ما غیر 

قابل تصور است.«
 

در کنار س��الن برگ��زاری همایش دهها 
اصطبل برپا شده که حدود 250 اسب را در 
خود جای داده اس��ت. بخشی که اسب های 
مزرع��ه آلیس��ون وس��تلی در آن نگهداری 
می شوند شبیه یک کوچه اختصاصی است 
با چادری به سبک عربی که محل پذیرایی از 

میهمانان است. 
در پارکین��گ بزرگی که کمی پایین تر از 
محل برگزاری ق��رار گرفته، صدها خودرو و 
کامیون با کابین های مخصوص حمل اسب 
دیدم که هر کدام نام مزرعه پرورش اس��ب 
یا نام اسب معروفی روی آن نوشته شده بود. 
خیلی از اسب ها هم با هواپیما به اینجا آورده 

شده بودند.
تالش من برای ح��دس و گمان در مورد 
بهای اسبی چون باتسوآنا از آلیسون و مربیان 
اصطبل او بی نتیجه ماند اما یکی از مسئوالن 
برگ��زاری همایش که نمی خواس��ت نامش 
فاش شود در گوش��م گفت که اسبی چون 
باتسوآنا دست کم بیش از یک میلیون دالر 

قیمت دارد.
علت ای��ن »مخفی کاری« این اس��ت که 
جامع��ه پرورش دهن��دگان و عالقمندان به 
حفظ نژاد اس��ب های اصی��ل، خیلی بزرگ 
نیس��ت. ضمن اینکه نام ه��ا و خانواده هایی 

ک��ه در این حوزه فعال ان��د، معموال از میان 
خانواده ه��ای بس��یار متمول و سرش��ناس 
هستند. مثال، همین ماه گذشته، مسابقات 
اسب سواری رولکس در لکسینگتون برگزار 
شد. برای دیدن این مسابقات، کسانی چون 
راکفلرها و حتی ملکه بریتانیا و همس��رش 

گهگاه به لکسینگتون می آیند.
از طرفی برای من که سر رشته ای از نژاد 
و اصالت اس��ب ندارم، ش��کل و شمایل این 
اسب ها با اس��ب هایی که در بندرترکمن یا 
س��یال خور لرستان دیده بودم خیلی تفاوت 
نداش��ت. برای من حرفه��ای ماجد در مورد 
سرمنشاء مش��ترک ژن این اسب ها با عقل 
جور در می آمد اما دوس��ت داشتم ببینم آیا 
هنوز هم این آمیزش ژنتیکی میان اسب های 
اصیل ایرانی و دیگر اسب های خاور میانه ای 

صورت می گیرد. پاسخ این پرسش را اصوال 
باید در ایران جستجو می کردم اما در اصطبل 
موقت آلیس��ون وستلی هم س��ر نخی پیدا 

کردم.
 

یوحانا اولس��تروم، رام کننده اسب است و 
فقط برای همین همایش از بلژیک به آمریکا 
آمده بود. یوحانا وقتی فهمید ایرانی هستم 
از ارتباطش با یک پرورش دهنده اس��ب در 

ایران خبر داد.
»اسمش فریبرز است. ما از طریق اینترنت 
آشنا ش��دیم. او به دنبال خرید مادیان های 
اصیل بود و من ه��م کمکش کردم تا چند 
مادیان خوب به ایران ببرد. خوشبختانه آن 

مادیان ها در ایران بسیار موفق شدند.«
به کس��ی که از صبح تا شب با موجودات 
زیبایی چون اسب ها سر وکار دارد، نمی توان 
ایراد گرفت که چرا از دنیای سیاست بی خبر 
است؛ یا چرا مثال از تاثیر تحریم ها بر صادرات 
و واردات اس��ب اصیل ایرانی خبر ندارد. اما 
برای من آنچه باور نکردنی به نظر می رسید 
ای��ن بود که در این گوش��ه آرام و سرس��بز 
آمریکا، چطور دنیای اسب ها و آدم ها به دور 
از جنگ و سیاس��ت به هم گره می خورد و 
اس��ب های نجیبی چه با س��ر منشاء ایرانی 
و چه ع��رب و چه مصری به دور از چش��م 
سیاس��تمداران، سفیر مراوده فرهنگی میان 

ملل شرق و غرب می شوند.
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  آليسون وستلی، مالک مزرعه پرورش اسب تاالريا

ھای  بخشی که اسب. اسب را در خود جای داده است ٢۵٠در کنار سالن برگزاری ھمايش دھھا اصطبل برپا شده که حدود 
شوند شبيه يک کوچه اختصاصی است با چادری به سبک عربی که محل  در آن نگھداری می مزرعه آليسون وستلی

  . پذيرايی از ميھمانان است

ھای مخصوص حمل  تر از محل برگزاری قرار گرفته، صدھا خودرو و کاميون با کابين در پارکينگ بزرگی که کمی پايين
ھا ھم با ھواپيما  خيلی از اسب. مزرعه پرورش اسب يا نام اسب معروفی روی آن نوشته شده بود اسب ديدم که ھر کدام نام
  .به اينجا آورده شده بودند

نتيجه ماند اما يکی از  تالش من برای حدس و گمان در مورد بھای اسبی چون باتسوآنا از آليسون و مربيان اصطبل او بی
امش فاش شود در گوشم گفت که اسبی چون باتسوآنا دست کم بيش از يک خواست ن مسئوالن برگزاری ھمايش که نمی

  .ميليون دالر قيمت دارد

. ھای اصيل، خيلی بزرگ نيست اين است که جامعه پرورش دھندگان و عالقمندان به حفظ نژاد اسب" کاری مخفی"علت اين 
. ھای بسيار متمول و سرشناس ھستند ميان خانواده اند، معموال از ھايی که در اين حوزه فعال ھا و خانواده ضمن اينکه نام

برای ديدن اين مسابقات، کسانی چون . مثال، ھمين ماه گذشته، مسابقات اسب سواری رولکس در لکسينگتون برگزار شد
  .آيند راکفلرھا و حتی ملکه بريتانيا و ھمسرش گھگاه به لکسينگتون می

ھايی که در بندرترکمن يا  ھا با اسب الت اسب ندارم، شکل و شمايل اين اسبای از نژاد و اص از طرفی برای من که سر رشته
ھا با عقل  برای من حرفھای ماجد در مورد سرمنشاء مشترک ژن اين اسب. سيال خور لرستان ديده بودم خيلی تفاوت نداشت

ھای خاور  ل ايرانی و ديگر اسبھای اصي آمد اما دوست داشتم ببينم آيا ھنوز ھم اين آميزش ژنتيکی ميان اسب جور در می
کردم اما در اصطبل موقت آليسون وستلی ھم  پاسخ اين پرسش را اصوال بايد در ايران جستجو می. گيرد ای صورت می ميانه

  .سر نخی پيدا کردم
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  است گفت با يک پرورش دھنده اسب در ايران در ارتباط يوحانا اولستر، رام کننده اسب که از بلژيک آمده بود و می

يوحانا وقتی فھميد ايرانی . يوحانا اولستروم، رام کننده اسب است و فقط برای ھمين ھمايش از بلژيک به آمريکا آمده بود
  .ھستم از ارتباطش با يک پرورش دھنده اسب در ايران خبر داد

و من ھم کمکش کردم تا چند  ھای اصيل بود او به دنبال خريد ماديان. ما از طريق اينترنت آشنا شديم. اسمش فريبرز است"
  ."ھا در ايران بسيار موفق شدند خوشبختانه آن ماديان. ماديان خوب به ايران ببرد

توان ايراد گرفت که چرا از دنيای سياست  ھا سر وکار دارد، نمی به کسی که از صبح تا شب با موجودات زيبايی چون اسب
اما برای من آنچه باور . ادرات و واردات اسب اصيل ايرانی خبر نداردھا بر ص خبر است؛ يا چرا مثال از تاثير تحريم بی

ھا به دور از جنگ و  ھا و آدم رسيد اين بود که در اين گوشه آرام و سرسبز آمريکا، چطور دنيای اسب نکردنی به نظر می
دور از چشم  ھای نجيبی چه با سر منشاء ايرانی و چه عرب و چه مصری به خورد و اسب سياست به ھم گره می

  .شوند سياستمداران، سفير مراوده فرھنگی ميان ملل شرق و غرب می

  

 

  

  

. 

 

يوحانا اولستر، رام کننده اسب که از بلژيک آمده بود و می گفت با يک پرورش 
دهنده اسب در ايران در ارتباط است

آليسون وستلی، مالک مزرعه پرورش اسب تاالريا

فصلنامه ايران و انگليس شماره 46گزارش  18



همزمان با ورود به شش��مین سال اجرای 
نظام س��همیه بندی بنزین، متوسط مصرف 
این فرآورده نفتی با ثبت رشدی 15 درصدی 
از مرز 75 میلیون لیتر در روز عبور کرد و در 
این بین معاون وزیر نفت نس��بت به جهش 
مصرف بنزین در آستانه ماه مبارک رمضان 

هشدار داد.
علیرضا ضیغم��ی در گفتگو ب��ا مهر و با 
ورود نظام سهمیه بندی بنزین به ششمین 
سال اجرای خود، گفت: در سال 1385 و تا 
پیش از اجرای سهمیه بندی و عرضه کارتی 
بنزی��ن، به طور متوس��ط روزانه بیش از 27 

میلیون لینر بنزین وارد کشور می شد.
مع��اون وزیر نفت با اع��الم اینکه تا پیش 
از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین متوسط 
مص��رف روزانه بنزی��ن ایران ح��دود 73.5 
میلی��ون لیت��ر در روز بوده اس��ت، تصریح 
کرد: با راه اندازی س��امانه هوشمند سوخت 
و مدیریت مصرف بنزین، رش��د مصرف این 
فرآورده نفتی در طول س��ال های 86 تا 89 

روندی نزولی داشته است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با یادآوری اینکه در چند 
سال گذشته تاکنون با اجرای طرح سهمیه 
بندی بنزین، حتی واردات این فرآورده نفتی 
از خارج کش��ور به طور کامل متوقف ش��د، 
اظهار داشت: س��ال 1389 با اجرای فاز اول 
قانون هدفمندی یارانه ها و اصالح قیمت ها، 
مصرف بنزی��ن و گازوئیل کش��ور به نوعی 

مدیریت و رشد آن مهار شد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با 
بیان اینکه در حدفاصل س��ال 1389 تا 91 
متوسط مصرف روزانه بنزین کشور بین 60 
تا 65 میلیون لیتر در روز نوسان داشته است، 
تبیین کرد: با این وجود از ابتدای سالجاری 
تاکنون مصرف بنزین ایران رش��د و جهش 

غیرقابل پیش بینی را ثبت کرده است.
این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه اینکه از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون متوسط مصرف 
بنزین ایران ح��دود 67 میلیون لیتر در روز 
بوده است، تبیین کرد: حتی متوسط مصرف 
ای��ن محصول اس��تراتژیک نفت��ی در هفته 
نخست تابس��تان به حدود 75 میلیون لیتر 

در روز رسیده است.
ضیغمی ب��ا تاکید بر اینک��ه در پنج روز 
نخس��ت تابس��تان تاکنون متوسط مصرف 
بنزین ایران در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته رش��دی حدود 15 درصد را تجربه 

کرده است، یادآور شد: 
افزایش سفرهای تابس��تانی و در آستانه 
ماه مبارک رمضان علت این افزایش مصرف 
بنزین در کشور است.معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه به طور میانگین س��االنه بیش از یک 
میلیون دستگاه خودروی جدید وارد ناوگان 
حمل و نقل کشور می شود، تاکید کرد: اما با 
ورود این تعداد خودروها نباید مصرف بنزین 
ایران شاهد این افزایش غیر قابل پیش بینی 

باشد.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی را با اعالم اینکه رش��د 
یک تا 1.5 میلیون لیتری مصرف بنزین به 
صورت ساالنه قابل قبول است، گفت: پیش 
بینی می شود در ادامه فصل تابستان شاهد 
افزایش بیشتر در مصرف بنزین کشور باشیم.
به گزارش مهر، سهمیه بندی بنزین پنجم 
تیرماه س��الجاری 6 س��اله ش��د تا با اجرای 
نظام کارت هوش��مند سوخت عمال ایران از 
یک کش��ور وارد کننده ص��رف این فرآورده 
اس��تراتژیک نفتی به یکی از صادرکنندگان 

بنزین در سطح منطقه تبدیل شود.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در 
حدفاصل س��الهای 1383 تا 1386 به طور 

متوس��ط روزانه 45 میلی��ون لیتر بنزین در 
پاالیش��گاه ها تولید می ش��د که این میزان 
تولید پاس��خگوی مصرف روزانه بیش از 68 
تا 70 میلیون لیتری بنزین در داخل کشور 

نبود.

بر این اس��اس ت��ا پیش از اج��رای نظام 
سهمیه بندی، وزارت نفت برای مثبت کردن 
تراز عرضه و مصرف بنزین مجبور به واردات 
س��االنه 4 ت��ا 6 میلی��ارد دالر بنزین بود به 
طوری که در حدفاصل سالهای 85، 86، 87 
و 88 به ترتیب روزانه 28.9، 19.5، 22.5 و 

22 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد.
در ش��رایط فعلی متوس��ط مص��رف این 
محص��ول پرطرفدار نفتی از مرز 65 میلیون 
لیتر رس��یده اس��ت که با بهره ب��رداری از 
چندی��ن طرح جدی��د پاالیش��گاهی عالوه 
بر توق��ف واردات بنزین، کش��ور به یکی از 
صادرکنن��دگان این ف��رآورده میان تقطیر 
پاالیشگاهی به برخی از کشورهای همسایه 

همچون افغانستان تبدیل شده است.
 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی اخیرا ب��ا تاکید ب��ر اینکه ت��ا پایان 
س��الجاری ظرفیت تولید روزانه بنزین ایران 
به 70 میلیون لیتر افزایش می یابد از رشد 
تولید این فرآورده استراتژیک نفتی به بیش 
از 100 میلیون لیتر تا پایان افق چشم انداز 

خبر داده است.
 همزم��ان با افزایش ظرفیت تولید بنزین 
هم با اجرای 13 میلیارد دالر طرح های جدید 
بنزین سازی، بهبود کیفیت و فرآیند تولید 
در پاالیشگاه های موجود نفتی ضمن افزایش 
عدد اکتان بنزین به بیش از 90 میزان برخی 
از ترکیبات آروماتیکی، گوگرد، ام.تی.بی.ای و 
بنزن هم از ترکیب این فرآورده نفتی حذف 

خواهد شد

سونامی مصرف بنزين
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آمريکا به دنبال بستن شير نفت صادراتی ايران

وندی شرمن معاون دوم وزیر خارجه 
آمریکا دو هفته پیش به هند سفر کرد 
و از این کش��ور بخاط��ر کاهش خرید 

نفت ایران قدردانی کرد.
نمایندگان کنگره آمریکا برای کاهش 
هرچه بیش��تر صادرات رو به زوال نفت 
ایران روی الیح��ه تازه ای کار می کنند 
که ب��ه نظر کارشناس��ان هدفش قطع 
کامل صادرات نفت ایران اس��ت. انتظار 
می رود این الیحه اواس��ط تابس��تان یا 
حداکثر ابتدای پاییز به تصویب برسد.

ص��ادرات نفت ایران در ماه گذش��ته 
می��الدی )مه( به هفتصد هزار بش��که 
کاهش یافت که به نوش��ته فایننش��ال 
تایمز به پایی��ن ترین حد خود در 25 

سال گذشته رسید.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا 
هم گفت تحریم نف��ت ایران بازار نفت 
را دچار کمبود یا گرانی نمی کند چون 
آنقدر نفت تولید می ش��ود که تحریم 

ایران امکان پذیر باشد.
یک��ی  نشس��ت  در  گذش��ته  م��اه 
ازکمیته های مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره تحری��م ایران، ب��رای اولین بار 
بن��دی در الیح��ه گنجان��ده ش��د که 
محدودیت صادرات نفت ایران را دقیقا 
مشخص کرد: روزانه یک میلیون بشکه 

در یک سال.
اما ص��ادرات نفت ای��ران در ماه مه 
حت��ی از این هم کمت��ر )هفتصد هزار 

بشکه( بوده است. ایران ماه پیش از آن 
)آوریل( مجبور شد نفت صادراتی خود 
را ذخیره کند و با پر شدن مخازن، در 
ماه مه مجبور ش��د تولیدش را کاهش 

دهد.
به این ترتیب تخمین زده می ش��ود 
تولید نفت ایران در ماه مه به 2 میلیون 
و 600 هزار بش��که کاهش یافته باشد 
که به نوش��ته فایننشال تایمز به اندازه 
ص��ادرات نفت در س��ال 1989 در اوج 

جنگ ایران و عراق است.
پیش از آنکه آمریکا و اروپا دو س��ال 
پی��ش نفت ایران را هدف بگیرند، بنابر 
گزارش��های رس��می دولت ایران، این 
کش��ور نزدیک به چهار میلیون بشکه 
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وندی شرمن معاون دوم وزير خارجه آمريکا دو ھفته پيش به ھند سفر کرد و از اين کشور بخاطر کاھش خريد نفت ايران 
 .قدردانی کرد

کنند که به  ای کار می يحه تازهنمايندگان کنگره آمريکا برای کاھش ھرچه بيشتر صادرات رو به زوال نفت ايران روی ال
رود اين اليحه اواسط تابستان يا حداکثر ابتدای پاييز  انتظار می. نظر کارشناسان ھدفش قطع کامل صادرات نفت ايران است

 .به تصويب برسد

ه پايين ترين به ھفتصد ھزار بشکه کاھش يافت که به نوشته فايننشال تايمز ب) مه(صادرات نفت ايران در ماه گذشته ميالدی 
 .سال گذشته رسيد ٢۵حد خود در 

گفت تحريم نفت ايران بازار نفت را دچار کمبود يا ) خرداد ١۵(باراک اوباما رييس جمھوری آمريکا ھم ديروز چھارشنبه 
 .پذير باشد کند چون آنقدر نفت توليد می شود که تحريم ايران امکان گرانی نمی

مجلس نمايندگان آمريکا درباره تحريم ايران، برای اولين بار بندی در اليحه گنجانده  ھای ماه گذشته در نشست يکی ازکميته
 .روزانه يک ميليون بشکه در يک سال: شد که محدوديت صادرات نفت ايران را دقيقا مشخص کرد

) آوريل(ز آن ايران ماه پيش ا. بوده است) ھفتصد ھزار بشکه(اما صادرات نفت ايران در ماه مه حتی از اين ھم کمتر 
 .مجبور شد نفت صادراتی خود را ذخيره کند و با پر شدن مخازن، در ماه مه مجبور شد توليدش را کاھش دھد

ھزار بشکه کاھش يافته باشد که به نوشته  ۶٠٠ميليون و  ٢به اين ترتيب تخمين زده می شود توليد نفت ايران در ماه مه به 
 .در اوج جنگ ايران و عراق است ١٩٨٩فايننشال تايمز به اندازه صادرات نفت در سال 

پيش از آنکه آمريکا و اروپا دو سال پيش نفت ايران را ھدف بگيرند، بنابر گزارشھای رسمی دولت ايران، اين کشور 
 .می کرد که حدود دو و نيم ميليون بشکه آن صادر می شدنزديک به چھار ميليون بشکه نفت توليد 

 قطع کامل صادرات نفت



نفت تولید می کرد که حدود دو و نیم 
میلیون بشکه آن صادر می شد.

قطع کامل صادرات نفت
نمایندگان مجلس آمریکا در جلس��ه 
ماه پیش گفتند که می خواهند دو سوم 
از صادرات نفت ایران کاس��ته شود. با 
توجه به اینکه سال گذشته ایران روزانه 
یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کرد 
بنابرای��ن هدف این نماین��دگان روزانه 

پانصد هزار بشکه بوده است
نمایندگان  معتقدن��د  ناظ��ران  ام��ا 
ای��ن مجلس در اصل س��عی می کنند 
صادرات نفت ای��ران را تا حد امکان به 

صفر نزدیک کنند.
باب مک نالی مش��اور س��ابق جورج 
ب��وش در امور انرژی ب��ه رویترز گفت 
»تغییری که ایجاد شد، ممانعت کنگره 
از عرض��ه مابقی تولید نف��ت ایران در 
بازار بود و فعال بحث بر س��ر این است 

که سرعت این کار چقدر باشد.«
بنابراین به نظر می رس��د سال آینده 
بازار نفت با کاهش عرضه مواجه ش��ود 
اما ب��ه گفت��ه معامله گ��ران نفتی، آن 
نگرانی که یک س��ال و نیم پیش و در 
آغاز تحریمها در بازار نفت ایجاد ش��د 

اکنون دیده نمی شود.
مک نال��ی معتق��د اس��ت »کنگره بر 
خالف همیش��ه درباره برخورد با ایران 
اتف��اق نظ��ر دارد و اکنون ب��ا فوریت 
بیش��تری عم��ل می کند چ��ون زمان 
برای موثر ب��ودن تحریم ها رو به پایان 
است، سریعتر از آنکه بازار متوجه شده 

باشد.«
نماین��دگان  ک��ه  روزی  هم��ان  در 
مجلس درباره تحری��م ایران بحث می 
کردن��د، س��نای آمری��کا قطعنامه ای 
تصویب کرد و از باراک اوباما خواس��ت 
در صورت حمله اس��رائیل به تاسیسات 
هسته ای ایران از تل آویو حمایت کند.

99 نماین��ده به ای��ن قطعنامه رای 

مثبت دادند و حت��ی یک نفر هم رای 
مخالف نداد.

اول خ��رداد کمیته رواب��ط خارجی 
مجل��س نمایندگان با اتف��اق آرا قانون 
»بازداری هسته ای ایران-2013« را به 
تصویب رس��اند که پیش بینی می شود 
براحتی از تصوی��ب مجلس نمایندگان 

و سنا بگذرد.
یک��ی از اعض��ای س��نای آمریکا به 
رویترز گفته »احتمال اینکه این قانون 
ب��ه تصوی��ب نهایی برس��د خیلی زیاد 

است.«
نفت کش دلوار ایران. شرکتهای بیمه 
خری��داران و حمل کنندگان نفت ایران 

را بیمه نمی کنند
به ای��ن ترتیب قانونی که در س��ال 
2011 در ش��روع تحریم ه��ای نفتی، 
هدفش«کاه��ش قاب��ل مالحظه« نفت 
ای��ران ب��ود اکنون به دق��ت حجم این 

کاهش را مشخص می کند.
تاثیر تحریم:

انتظار می رود باراک اوباما در دیدار 
خ��ود با ژی جین پینگ رییس جمهور 
چین سعی کند او را برای توقف خرید 

نفت از ایران متقاعد کند.
چین بزرگتری��ن وارد کننده نفت از 
ای��ران اس��ت و نیمی از نف��ت تولیدی 
ایران س��ر از چی��ن در م��ی آورد. در 

ماههای اخیر چین ه��م خرید نفت از 
ای��ران را کاهش داده ام��ا اینکه تا کجا 
حاضر اس��ت در این مس��یر پیش برود 

مشخص نیست.
جیسون بوردوف که تا چند ماه پیش 
یکی از مشاوران ارشد انرژی کاخ سفید 
بود، می گوید »از کشورهایی مثل چین، 
هند و ترکیه نباید چیزی را خیلی زیاد 
و خیلی س��ریع بخواهید وگرنه ممکن 

است اصال چیزی گیرتان نیاید.«
مهدی ورزی یکی از مقامات س��ابق 
ش��رکت ملی نفت ایران می گوید اگر 
صادرات نفت ایران به پانصد هزار بشکه 
در روز کاهش پی��دا کند ایران مجبور 

می ش��ود بعضی چاههای نفت خود را 
تعطیل کن��د که به صنع��ت نفت این 

کشور آسیب می زند.
»ب��ا روزی پانصد هزار بش��که، ایران 
توان رشد نخواهد داشت. دولت سقوط 
نمی کن��د اما بودجه مل��ی کاهش بی 
سابقه ای پیدا می کند؛ هر چند باز هم 
معلوم نیست این برای کشیدن ایران به 

میز مذاکره کافی باشد.«
دانیل اس��ترنوف، مدیر عامل شرکت 
مش��اوره مدلی گلوبال معتقد اس��ت با 
وض��ع محدودیتهای بیش��تر، صادرات 
نفت ایران باز هم کاهش پیدا می کند 

اما کامال قطع نمی شود.
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با توجه به اينکه . خواھند دو سوم از صادرات نفت ايران کاسته شود نمايندگان مجلس آمريکا در جلسه ماه پيش گفتند که می
نمايندگان روزانه پانصد ھزار بشکه  سال گذشته ايران روزانه يک و نيم ميليون بشکه نفت صادر کرد بنابراين ھدف اين

 بوده است

 .اما ناظران معتقدند نمايندگان اين مجلس در اصل سعی می کنند صادرات نفت ايران را تا حد امکان به صفر نزديک کنند

تغييری که ايجاد شد، ممانعت کنگره از عرضه "نالی مشاور سابق جورج بوش در امور انرژی به رويترز گفت  باب مک
 ".قی توليد نفت ايران در بازار بود و فعال بحث بر سر اين است که سرعت اين کار چقدر باشدماب

گران نفتی، آن نگرانی که يک  رسد سال آينده بازار نفت با کاھش عرضه مواجه شود اما به گفته معامله بنابراين به نظر می
 .ديده نمی شود سال و نيم پيش و در آغاز تحريمھا در بازار نفت ايجاد شد اکنون

کنگره بر خالف ھميشه درباره برخورد با ايران اتفاق نظر دارد و اکنون با فوريت بيشتری عمل می "نالی معتقد است  مک
 ".ھا رو به پايان است، سريعتر از آنکه بازار متوجه شده باشد کند چون زمان برای موثر بودن تحريم

يم ايران بحث می کردند، سنای آمريکا قطعنامه ای تصويب کرد و از در ھمان روزی که نمايندگان مجلس درباره تحر
 .آويو حمايت کند ای ايران از تل باراک اوباما خواست در صورت حمله اسرائيل به تاسيسات ھسته

 .نماينده به اين قطعنامه رای مثبت دادند و حتی يک نفر ھم رای مخالف نداد ٩٩

را به تصويب رساند " ٢٠١٣-ای ايران بازداری ھسته"ايندگان با اتفاق آرا قانون اول خرداد کميته روابط خارجی مجلس نم
 .شود براحتی از تصويب مجلس نمايندگان و سنا بگذرد بينی می که پيش

 ".احتمال اينکه اين قانون به تصويب نھايی برسد خيلی زياد است"يکی از اعضای سنای آمريکا به رويترز گفته 
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تحريم بانک ملت بی دليل بوده  است
دادگاه عال��ی بریتانیا تصمی��م دولت این 
کشور مبنی بر تحریم بانک ملت ایران را بی 
دلیل دانست و دستور به لغو این تحریم داد.

بنا به گزارش بی بی سی :دولت بریتانیا از 
سال 2009 بانک ملت ایران را به ظن دست 
داشتن در نقل و انتقال های مرتبط با برنامه 

های هسته ای ایران تحریم کرده بود.
حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم 
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر ش��ده که 
در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعالم کرد 
مقام��ات این اتحادیه نتوانس��تند مدارک و 
ش��واهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان 
دهنده دست داش��تن بانک ملت در برنامه 

هسته ای ایران باشد.
حک��م دادگاه اتحادی��ه اروپا ب��ا واکنش 
کشورهای این اتحادیه و آمریکا رو به رو شد.

یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری 

رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد 
از دولت بریتانیا به خاطر خسارتی که به این 
بانک وارد کرده ش��کایت و غرامت دریافت 
کند. به گفته این مقام بانک ملت، خسارات 

وارده تا 500 میلیون پوند بوده است.
جانات��ان سامش��ن، قاض��ی دادگاه عالی 
بریتانیا در حکم خود گفته است که تصمیم 
دولت بریتانیا مبنی بر تحریم بانک ملت »بی 
پایه و غیرمنطقی« و »نامتناسب« بوده است.
از س��ال 2009 وزی��ران دول��ت بریتانیا 

فعالی��ت بانک ملت در بازاره��ای مالی این 
کشور را ممنوع کردند و واحدهای اقتصادی 
این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود 

را با بانک ملت متوقف کرده بودند.
دولت بریتانیا مدعی اس��ت که این بانک 
به طور غیر مس��تقیم در سرمایه گذاری در 
شرکت های درگیر در برنامه هسته ای ایران 

نقش داشته است.
بانک ملت هم��واره همکاری خ��ود را با 

برنامه هسته ای ایران رد کرده است.
این بانک برای اولین بار در س��ال 2010 
علیه تحریم های دولت بریتانیا شکایت کرد 
که در آن زم��ان هم دادگاه عالی، ش��واهد 
پرونده را به دلیل حساسیت آن و ارتباطش 
با امنیت ملی بریتانیا پش��ت درهای بس��ته 

بررسی کرد. 

توافق بر سر بودجه هفت ساله اتحاديه اروپا
س��ران کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا 
س��رانجام بعد از ماه ها مذاکره بر سر بودجه 
2014 -2020 این اتحادیه به توافق رسیدند.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا 
ضمن اعالم این موضوع گفت بر سر بودجه 
822 میلی��ارد پون��دی )1 ممیز 3 تریلیون 
دالری( بی��ن اعض��ای اتحادی��ه و رهبران 

پارلمان اروپا توافق شده است.
س��ران کشورهای اروپایی در ماه فوریه بر 
س��ر این میزان به توافق رس��یده بودند اما 
تصویب آن از سوی پارلمان اروپا که به نحوه 
تقسیم آن شدیدا اعتراض داشت، به تعویق 

افتاده بود.
حال طبق درخواس��ت پارلم��ان اروپا، در 
نحوه تقسیم بودجه انعطاف بیشتری نشان 
داده خواهد شد. به این ترتیب قرار است آن 

بخش از بودجه که در طول یک سال مصرف 
نش��ده اس��ت به جای آن که به بودجه ملی 

بازگردد، به بودجه سال بعد اضافه شود.
خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید 
اگر بودجه درس��ت همانطوری که پارلمان 
اروپا خواس��ته تقسیم شود، احتمال افزایش 

هزینه ها وجود دارد.
رهبران 27 کشور اروپایی برای حضور در 
یک همایش در بروکس��ل گرد هم می آیند 
تا درباره بیکاری بی س��ابقه، به ویژه بیکاری 

جوانان در اروپا مذاکره کنند.

تقریبا یک چه��ارم جمعیت جوانان بین 
18 تا 25 سال در اروپا بیکارند. این آمار در 
یونان و اس��پانیا به بیش از نیمی از جمعیت 

می رسد.
رهب��ران اروپایی در مورد مصرف پیش از 
موعد 6 میلیارد یورو ب��رای کمک به پروژه 
ه��ای کارآموزی جوانان نیز مذاکره خواهند 

کرد.
همچنین پیش نویس اصالحات کشاورزی 
اروپا و نج��ات بانک هایی که با بحران مالی 

روبرو هستند تهیه شده است.
وام دهن��دگان بان��ک ها، س��هام داران و 
سپس س��پرده گذاران با سپرده هایی بیش 
از 100 هزار یورو، از نخس��تین گروه هایی 
هستند که از نحوه تقسیم بودجه اروپا منتفع 

خواهند شد. 
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این آمار در یونان و اسپانيا به بيش از . سال در اروپا بيکارند ٢۵تا  ١٨معيت جوانان بين تقریبا یک چھارم ج
 .نيمی از جمعيت می رسد

ميليارد یورو برای کمک به پروژه ھای کارآموزی جوانان نيز  ۶رھبران اروپایی در مورد مصرف پيش از موعد 
 .مذاکره خواھند کرد

روپا و نجات بانک ھایی که با بحران مالی روبرو ھستند تھيه ھمچنين پيش نویس اصالحات کشاورزی ا
 .شده است

ھزار یورو، از  ١٠٠وام دھندگان بانک ھا، سھام داران و سپس سپرده گذاران با سپرده ھایی بيش از 
  .نخستين گروه ھایی ھستند که از نحوه تقسيم بودجه اروپا منتفع خواھند شد

 

  :دادگاه عالی بریتانيا

 است  دليل بوده بانک ملت ایران بیتحریم 
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 ب 

 

 )چپ(، مانوئل باروسو رئيس کميسيون اروپا )راست(شولتز، سخنگوی پارلمان مارتين 

این اتحادیه  ٢٠٢٠- ٢٠١۴سران کشورھای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بعد از ماه ھا مذاکره بر سر بودجه 
 .به توافق رسيدند

ميليارد پوندی  ٨٢٢ژوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا ضمن اعالم این موضوع گفت بر سر بودجه 
 .بين اعضای اتحادیه و رھبران پارلمان اروپا توافق شده است) تریليون دالری ٣مميز  ١(

سران کشورھای اروپایی در ماه فوریه بر سر این ميزان به توافق رسيده بودند اما تصویب آن از سوی 
 .ده بودپارلمان اروپا که به نحوه تقسيم آن شدیدا اعتراض داشت، به تعویق افتا

به این . حال طبق درخواست پارلمان اروپا، در نحوه تقسيم بودجه انعطاف بيشتری نشان داده خواھد شد
ترتيب قرار است آن بخش از بودجه که در طول یک سال مصرف نشده است به جای آن که به بودجه ملی 

 .بازگردد، به بودجه سال بعد اضافه شود

گوید اگر بودجه درست ھمانطوری که پارلمان اروپا خواسته تقسيم خبرنگار بی بی سی در بروکسل می 
 .ھا وجود دارد شود، احتمال افزایش ھزینه

کشور اروپایی برای حضور در یک ھمایش در بروکسل گرد ھم می آیند تا درباره بيکاری بی  ٢٧رھبران 
 .سابقه، به ویژه بيکاری جوانان در اروپا مذاکره کنند
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ژاپنی ها از يک قطره خون، موش ساختند
بنا به گزارش بی بی س��ی، پژوهش��گران 
ژاپنی توانسته اند با استفاده از تنها یک قطره 

خون، یک موش را شبیه سازی کنند.
براس��اس گزارش��ی که در نشریه علمی 
»زیست شناس��ی تولیدمثل« منتش��ر شده 
است، برای این شبیه س��ازی از سلول هایی 
استفاده شده اس��ت که در سیستم گردش 

خون یک موش بودند.
پژوهشگران گفته اند که موش شبیه سازی 
ش��ده، ماده بوده و طول عمری معادل یک 
موش معمولی داشته است. او قابلیت تولید 

مثل نیز داشت.
این پژوهش در مرکز رایکن بایوریسورس 
انج��ام ش��ده و گ��زارش ش��ده اس��ت که 
پژوهش��گران در یک موسسه مرتبط دیگر 
اخیرا نزدیک به 600 نمونه ژنتیکی مش��ابه 

از یک موش را شبیه سازی کرده اند.
س��لول هایی که تاکنون برای شبیه سازی 
م��وش ب��ه کار رفته ان��د، از چندین بخش 
مختلف از جمله گلبول های سفید خون در 
غدد لنفاوی، مغز اس��تخوان و کبد برداشته 

شده اند.
ام��ا در مطالع��ه ای که نتیج��ه اش اخیرا 
منتشر شد، گروه پژوهشگران ژاپنی بررسی 
کرده اند که آیا س��لول های سیستم گردش 
خون هم برای شبیه س��ازی قابل اس��تفاده 

هستند یا نه. این سلول ها در مقایسه با دیگر 
س��لول های مورد اس��تفاده در شبیه سازی، 

برای پژوهشگران در دسترس تر هستند.
هدایت گروه پژوهشگران ژاپنی به عهده 
آتس��و اوگورا در مرکز رایکن بایوریس��ورس 
بود. آنها نمونه خونی را که برای شبیه سازی 
استفاده کرده اند، از دم یک موش برداشتند، 
گلبول های سفید آن را جدا کردند و هسته 

یاخته را برای شبیه سازی به کار بردند.
پژوهش��گران ژاپن��ی در گ��زارش خ��ود 
نوش��ته اند که مطالعه ش��ان »برای اولین بار 
نش��ان داد که با اس��تفاده از هس��ته یاخته 
سلول های خونی می توان موش شبیه سازی 

کرد.«
پژوهشگران در ژاپن برای سال ها در زمینه 

شبیه سازی موش فعالیت کرده اند.

بازداشت روزنامه نگار يونانی به دليل افشای فهرست ثروتمندان
یک روزنامه نگار یونانی به دلیل انتش��ار 
فهرس��تی 2000 نفره از اف��راد متمول آن 
کش��ور که ظن آن می رود پول هایش��ان را 
به دلیل فرار از مالیات در بانک های سویس 

گذاشته اند، دستگیر شده است.
قرار است کاستاس واکسیناویس که متهم 
به نقض حریم خصوصی افراد ش��ده است، 

امروز در دادگاه حاضر شود.
این روزنامه نگار گفته است فهرستی که 
او منتش��ر کرده، همان فهرس��تی است که 
کریس��تین الگارد وزیر وقت اقتصاد فرانسه، 

به همتای یونانی اش داده بود.
ای��ن فهرس��ت در ابت��دا توس��ط یکی از 
کارمن��دان بانک )HSBC( ب��ه بیرون درز 

کرد و پس از آن دو سال پیش توسط خانم 
الگارد به مقامات یونانی تحویل داده شد.

از آن زم��ان، دولتهای یونان متهم ش��ده 
اند که در صدد مخفی کردن این فهرس��ت 

هستند.

بازداشت يک کشيش بلند پايه 
به اتهام اختالس و پولشويی در بانک واتيکان

به گزارش بی بی سییک کشیش بلند پایه 
در ایتالی��ا به اتهام اختالس و پولش��ویی در 

بانک واتیکان بازداشت شده است.
کاردینال نونزیو اس��کارانو، به ظن نقل و 
انتق��ال پول از طریق بانک واتیکان توس��ط 
پلیس ایتالیا مورد بازجویی قرار گرفته است.

گفته ش��ده یک مامور س��رویس مخفی 
ایتالیا و یک کارگزار مالی هم در این ارتباط 

بازداشت شده اند.

این افراد متهم شده اند که قصد داشتند 
20 میلی��ون ی��ورو را به ط��ور غیرقانونی از 

سوئیس وارد ایتالیا کنند.
این دس��تگیری دو روز پس از آن صورت 
می گیرد که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک 

های جهان از تش��کیل یک کمیته تحقیق 
برای رسیدگی به وضعیت بانک واتیکان خبر 

داد.
کاردینال اس��کارانوی سالهاس��ت که به 
عنوان حس��ابدار ارش��د برای یکی از ادارات 

واتیکان موسوم به »آسپا« کار می کرد.
یکی از سخنگویان واتیکان گفته است که 
او از یک ماه پیش از سمتش معلق شده بود
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سازی شده است ین موش با یک سلول خونی شبيها  

 .سازی کنند اند با استفاده از تنھا يک قطره خون، يک موش را شبيه پژوھشگران ژاپنی توانستهبنا به گزارش بی بی سی، 

ھايی استفاده  سلولسازی از  منتشر شده است، برای اين شبيه" شناسی توليدمثل زيست"براساس گزارشی که در نشريه علمی 
 .شده است که در سيستم گردش خون يک موش بودند

او قابليت توليد . سازی شده، ماده بوده و طول عمری معادل يک موش معمولی داشته است اند که موش شبيه پژوھشگران گفته
 .مثل نيز داشت

ن در يک موسسه مرتبط ديگر اين پژوھش در مرکز رايکن بايوريسورس انجام شده و گزارش شده است که پژوھشگرا
 .اند سازی کرده نمونه ژنتيکی مشابه از يک موش را شبيه ۶٠٠اخيرا نزديک به 

ھای سفيد خون در غدد  اند، از چندين بخش مختلف از جمله گلبول سازی موش به کار رفته ھايی که تاکنون برای شبيه سلول
 .اند لنفاوی، مغز استخوان و کبد برداشته شده

ھای سيستم گردش  اند که آيا سلول اش اخيرا منتشر شد، گروه پژوھشگران ژاپنی بررسی کرده ای که نتيجه مطالعهاما در 
سازی،  ھای مورد استفاده در شبيه ھا در مقايسه با ديگر سلول اين سلول. سازی قابل استفاده ھستند يا نه خون ھم برای شبيه

تر ھستند برای پژوھشگران در دسترس . 

آنھا نمونه خونی را که برای . روه پژوھشگران ژاپنی به عھده آتسو اوگورا در مرکز رايکن بايوريسورس بودھدايت گ
سازی به  ھای سفيد آن را جدا کردند و ھسته ياخته را برای شبيه اند، از دم يک موش برداشتند، گلبول سازی استفاده کرده شبيه

 .کار بردند
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 کاردينال نونزيو اسکارانو، به ظن نقل و انتقال پول از طريق بانک واتيکان توسط پليس ايتاليا مورد بازجويی قرار گرفته است

 .در ايتاليا به اتھام اختالس و پولشويی در بانک واتيکان بازداشت شده استيک کشيش بلند پايه به گزارش بی بی سي

کاردينال نونزيو اسکارانو، به ظن نقل و انتقال پول از طريق بانک واتيکان توسط پليس ايتاليا مورد بازجويی قرار گرفته 
 .است

ارتباط بازداشت شده اندگفته شده يک مامور سرويس مخفی ايتاليا و يک کارگزار مالی ھم در اين  . 

ميليون يورو را به طور غيرقانونی از سوئيس وارد ايتاليا کنند ٢٠اين افراد متھم شده اند که قصد داشتند  . 

گيرد که پاپ فرانسيس، رھبر کاتوليک ھای جھان از تشکيل يک کميته تحقيق  اين دستگيری دو روز پس از آن صورت می
يکان خبر دادبرای رسيدگی به وضعيت بانک وات . 

کار می کرد" آسپا"کاردينال اسکارانوی سالھاست که به عنوان حسابدار ارشد برای يکی از ادارات واتيکان موسوم به  . 

 يکی از سخنگويان واتيکان گفته است که او از يک ماه پيش از سمتش معلق شده بود
 

پاساله اتحادیه ارو توافق بر سر بودجه ھفت  
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اخبار كوتاه اقتصادي  ايران

ابراز اميدواری هاشمی رفسنجانی 
برای افزايش ارتباط مهاجران ايرانی به ايران

اکبر هاشمی رفس��نجانی، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد 
که با بهبود فضای »کار و س��رمایه گذاری« 
در ایران، ارتباط مهاجران ایرانی با کشورشان 

بیشتر شود.
آقای هاشمی رفسنجانی عصر روز یکشنبه 
نهم تیر )س��ی ام ژوئ��ن( گفته »امتیاز ویژه 
ایرانی��ان حضور علم��ی فرزن��دان آنان در 
بسیاری از نقاط جهان است که مطمئنا اگر 
فضا برای کار و سرمایه گذاری مناسب شود، 

با عشق به ایران خدمت می کنند.«
از تعداد مهاجران و پناه جویان ایرانی در 
سراس��ر جهان آمار دقیقی در دست نیست، 
اما تعداد این افراد بین دو تا چهار میلیون نفر 
گزارش شده است که بر این اساس با توجه 
به جمعیت ایران یکی از بزرگترین گروه های 

مهاجر در جهان را تشکیل می دهند.
آقای هاشمی رفسنجانی در جمع گروهی 
از اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران 
و اعضای ستاد اصالح طلبان سخنرانی کرده 

است.
او گفت��ه »تهران پیش��انی ایران اس��ت و 
اعضای شورای شهر هم وظیفه شهری و هم 
وظیفه ملّی دارند تا مردم احس��اس رضایت 

کنند و چهره ایران در نگاه میهمانان خارجی 
همراه با پیشرفت و توسعه باشد.«

رئیس جمهور اس��بق ایران ب��ه دوره اول 
شورای ش��هر تهران و جنجال ها و اختالف 
نظرهای گسترده در آن اشاره کرده و گفته 
»خاطرات تندروی دوره اول ش��ورای ش��هر 

تهران برای مردم تلخ« بود.
گفت��ه  رفس��نجانی  هاش��می  آق��ای 
است«اگرچه اعضای منتخب شورای شهر از 
چهره های سیاسی هستند اما باید بیشتر با 
حس اجتماعی کار کنند و به حل مس��ائلی 
بپردازند که م��ردم روزانه در زندگی خود با 

آنها ارتباط دارند.«

چهارمین دوره انتخابات ش��وراهای شهر 
و روس��تا، بیست و چهارم خرداد همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد.

شماری از نامزدهای اصلی اصالح طلبان 
به دلیل رد صالحیت نتوانستند وارد رقابت 
های این دوره از انتخابات در تهران ش��وند، 
اما نتایج انتخابات ش��وراها در تهران حاکی 
از پیروزی نسبی اصولگرایان و اصالح طلبان 
است به طوری که کرسی های شورای شهر 
چهارم ته��ران به طور نس��بی میان اصالح 

طلبان و اصولگرایان تقسیم شده است

تامين خطوط اعتباري طرح های عمرانی از منابع خارجي
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران؛ 
ب��راي تأمی��ن مال��ي 57 ط��رح عمران��ي 
28میلیارد دالر از منابع خارجي تسهیالت 

پرداخت کرده است.
 ب��ه  گ��زارش  رواب��ط  عموم��ی  بان��ک  
مرکزی ؛این    بانک  در سال هاي  اخیر با وجود 
محدودیت ه��اي اعمال ش��ده بر کش��ور به 

استناد مفاد بندهاي مندرج در قوانین برنامه 
پنجم توسعه و قوانین بودجه سنواتي، نسبت 
به فراهم نمودن خط��وط اعتباري از منابع 
خارجي براي تأمین مالي طرح هاي عمراني 
اقدام و در این راس��تا زمینه ارائه تسهیالت 
مورد نی��از 57 ط��رح عمران��ي و زیربنایي 
)دولتي و خصوصي( مربوط به وزارتخانه هاي 

 راه و شهرسازي، نفت، نیرو، صنعت و معدن 
و تج��ارت را جمعاً به مبلغ 28 میلیارد دالر 
فراهم آورد ،از میان طرح هاي یاد ش��ده که 
تأمین مالی تعدادی از آنها در2 س��ال اخیر 
عملیات��ی گردیده،12 ط��رح جمعاً به مبلغ 
5/89 میلی��ارد دالر در 3 ماه��ه اول س��ال 

1392 به مرحله تصویب نهایي رسید.
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کار و سرمايه "اکبر ھاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز اميدواری کرد که با بھبود فضای 
 .در ايران، ارتباط مھاجران ايرانی با کشورشان بيشتر شود" گذاری

امتياز ويژه ايرانيان حضور علمی فرزندان آنان در "گفته ) سی ام ژوئن(رفسنجانی عصر روز يکشنبه نھم تير آقای ھاشمی 
 ".بسياری از نقاط جھان است که مطمئنا اگر فضا برای کار و سرمايه گذاری مناسب شود، با عشق به ايران خدمت می کنند

آمار دقيقی در دست نيست، اما تعداد اين افراد بين دو تا چھار  جويان ايرانی در سراسر جھان از تعداد مھاجران و پناه
که بر اين اساس با توجه به جمعيت ايران يکی از بزرگترين گروه ھای مھاجر در جھان را  است ميليون نفر گزارش شده

 .تشکيل می دھند

ای ستاد اصالح طلبان آقای ھاشمی رفسنجانی در جمع گروھی از اعضای چھارمين دوره شورای شھر تھران و اعض
 .سخنرانی کرده است

تھران پيشانی ايران است و اعضای شورای شھر ھم وظيفه شھری و ھم وظيفه ملّی دارند تا مردم احساس رضايت "او گفته 
 ".کنند و چھره ايران در نگاه ميھمانان خارجی ھمراه با پيشرفت و توسعه باشد

شھر تھران و جنجال ھا و اختالف نظرھای گسترده در آن اشاره کرده و رئيس جمھور اسبق ايران به دوره اول شورای 
 .بود" خاطرات تندروی دوره اول شورای شھر تھران برای مردم تلخ"گفته 

اگرچه اعضای منتخب شورای شھر از چھره ھای سياسی ھستند اما بايد بيشتر با حس "استآقای ھاشمی رفسنجانی گفته 
 ".سائلی بپردازند که مردم روزانه در زندگی خود با آنھا ارتباط دارنداجتماعی کار کنند و به حل م

چھارمين دوره انتخابات شوراھای شھر و روستا، بيست و چھارم خرداد ھمزمان با انتخابات رياست جمھوری ايران 
 .برگزار شد
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هشدار در مورد 'گرانفروشی' گردشگری در ايران
مرتضی شریفی، مدیرکل مراکز و خدمات 
گردش��گری ایران به آژانس های مسافرتی 
هش��دار داده اس��ت که در ص��ورت »گران 
فروشی« برای تعطیالت عید غدیر در پایان 

هفته، جریمه خواهند شد.
آقای ش��ریفی به خبرگزاری فارس گفته 

اس��ت: »بازرسان گردش��گری از تمام مراکز 
گردشگری کشور بازدید می کنند و در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف و گران فروشی طبق 

قانون با آن ها برخورد می شود«.
به گفت��ه او، این »برخ��ورد« می تواند از 
تذکر ش��فاهی تا تعطیلی آژانس ها را در بر 

گیرد.
مقام��ات دولتی ایران از راه های گوناگون 
تالش می کنند جلوی روند پرشتاب افزایش 
قیمت ها را بگیرند. این روند به ویژه پس از 
بحران س��قوط ارزش پول ملی ایران شدت 

گرفته است.

جابه جايی پول فروش نفت کار بسيار سختی است
وزیر نفت می گوی��د: جابه جایی پول فروش 
نفت کار بس��یار سختی است چون اگر خواسته 
باش��یم یک میلیون دالر از بانکی به بانک دیگر 
منتق��ل کنیم اتحادی��ه اروپ��ا و آمریکا متوجه 

می شوند
در پی انتقادات گس��ترده نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری از تحریم های اقتصادی، رستم 
قاس��می وزیر نفت ایران گفته است: »دولت در 
س��ال گذشته سخت ترین ش��رایط برای فروش 
نفت را پش��ت سر گذاشت، اما فروش نفت با هر 

سختی در حال انجام است.«
وزیر نفت ایران با تاکید بر این بعضی ها متوجه 
نیستند که ما با چه جنگی مواجه هستیم، گفته 
»با وجود فش��ارهای داخلی و خارجی دولت در 
سال گذش��ته توانست کشور را اداره کند گرچه 

امروز این فشارها نیز همچنان وجود دارد.«
در روزهای اخیر نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرده 
و برخی وعده داده اند که در صورت برنده شدن 
در انتخاب��ات، تالش خواهند ک��رد تحریم ها را 

کاهش دهند.
گزارش��ها نش��ان می دهد که در پی تشدید 
تحریم های غرب علیه ایران، صادرات نفت این 
کش��ور از بیش��تر از دو میلیون بشکه در روز به 
کمت��ر از یک میلیون بش��که کاهش پیدا کرده 

است.
وزیر نفت ایران می گوید :غالمرضا آقازاده وزیر 
نفت ایران در زمان جنگ هش��ت س��اله برایش 

تعریف کرده که در زمان جنگ مشکالت زیادی 
برای صادرات نفت وجود داش��ت، اما کش��تی ها 
برای بردن نفت ایران صف می کشیدند و مانعی 

هم برای دریافت پول آن وجود نداشت.
آقای قاسمی می گوید:«اما ما اکنون با تحریم 
بان��ک مرکزی و صنعت نفت مش��کالت زیادی 

در زمینه فروش نف��ت وجود دارد.«تحریم های 
بین الملل��ی علیه صنعت نفت و بانکداری ایران 
مش��کالت جدی برای فروش نفت و انتقال پول 
نفت صادراتی ایجاد کرده اس��ت و ایران اکنون 
ق��ادر نیس��ت پول نفت خ��ود را به س��ادگی از 
مش��تریان بگیرد. دولت ایران ناچار ش��ده برای 
تسویه حساب با مشتریان نفت، به جای پول از 

آن کشورها کاال وارد کند.
در ماه های اخیر، ایران با تشدید تحریم های 
خارج��ی علیه برنامه های اتمی خود مواجه بوده 

که به خصوص با محدودیت ارتباط با مراکز مالی 
بین المللی و عدم دسترسی به درآمدهای ارزی 
کشور همراه بوده است. شرایط کنونی به نوعی 
به معنی »بلوکه« شدن این درآمدها در خارج از 

کشور است.
به گفته وزی��ر نفت ای��ران »جابه جایی پول 

فروش نفت کار بس��یار س��ختی است چون اگر 
خواسته باشیم یک میلیون دالر از بانکی به بانک 
دیگر منتقل کنیم اتحادیه اروپا و آمریکا متوجه 

می شود.«
آقای قاس��می تاکید کرده که »دش��منان در 
سال گذشته تیر خالص خود را به سمت صنعت 
نفت کشور نشانه رفتند تا از این طریق شاهرگ 

اقتصادی کشور را قطع کنند. 35 
 

 .پس از بحران سقوط ارزش پول ملی ايران شدت گرفته است

  :وزير نفت ايران

  

  

  

  

  

 

 جابه جايی پول فروش نفت کار بسيار سختی است

ک ميليون دالر از بانکی به جايی پول فروش نفت کار بسيار سختی است چون اگر خواسته باشيم ي جابه: وزير نفت می گويد
  شوند کنيم اتحاديه اروپا و آمريکا متوجه میبانک ديگر منتقل

در پی انتقادات گسترده نامزدھای انتخابات رياست جمھوری از تحريم ھای اقتصادی، رستم قاسمی وزير نفت ايران گفته 
ترين شرايط برای فروش نفت را پشت سر گذاشت، اما فروش نفت با ھر سختی در حال  دولت در سال گذشته سخت: "است
  ."ستانجام ا

با وجود فشارھای داخلی و "ھا متوجه نيستند که ما با چه جنگی مواجه ھستيم، گفته  وزير نفت ايران با تاکيد بر اين بعضی
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برگزاري جلسه هاي ماهانه هيات مديره اتاق
جلسه ماهانه خرداد ماه هیات مدیره اتاق 
که بنا به روال عادی بایس��تی در اولین یک 
شنبه هر ماه تشکیل ش��ود باتوجه به سفر 
رئیس، نایب رئی��س ودوعضو هیات مدیره 
اتاق همراه با هیات بازرگانی- سرمایه گزاری 
اتاق ب��ه لندن که گ��زارش آن جدا گانه در 
. باوجود این از اعضاء محترم خوس��ته ش��د این خبر نامه ارائه شده است برگزار نگردید 

نظ��رات خودش��ان را در م��ورد »باید های 
اقتصادی« که بایستی در دولت یازدهم مورد 
اقدام فرارگیرد آماده و برای بررس��ی و طرح 
در جلسه آتی هیات مدیره که در اولین یک 
شنبه تیر ماه برگزار خواهد شد  به دبیرخانه 

ارسال نمایند.

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

توانمان برای مهار تورم همين قدر بود
به گفت��ه رئیس بانک مرکزی 100درصد 
منابع قرض الحسنه به تسهیالت اختصاص 

یافته است
آقای بهمن��ی رئی��س کل بانک مرکزی 
می گوی��د »در پای��ان س��ال گذش��ته تورم 
متناس��ب با رش��د نقدینگی در رقم 30.5 
درصد مهار ش��د اما این رقم بسیار باالست. 
بانک مرکزی سعی کرد نرخ تورم را کاهش 

دهد اما توانمان تا این حد اجازه داد.«
رئی��س بان��ک مرکزی )یکش��نبه پنجم 
خرداد( در همایش ساالنه سیاست های پولی 
و ارزی گفت »تورم تنها ناش��ی از نقدینگی 
نیست و بخش��ی از آن ناشی از فشار تقاضا، 
فش��ار هزینه، افزای��ش هزینه های تولیدی، 
دس��تمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. 
براساس محاس��بات بانک مرکزی انتظارات 

تورمی 14.5 درصد است.«
آق��ای بهمنی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز 
بر تولید داخلی گف��ت »واحدهای تولیدی 
نقدینگی می طلبند تا بتوانند خط تولید خود 
را حفظ نمایند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای 
بخ��ش تولید را تامین کند منجر به کاهش 
تولید خواهد ش��د،« بنابراین بانک مرکزی 

سعی در »کنترل نقدینگی« کرده است.
میران نقدینگی در سالهای اخیر به شدت 
افزایش پیدا کرده اس��ت و گزارش ها نشان 

می دهد نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد 
تومان نزدیک می شود.

این در حالی اس��ت که هشت سال پیش 
در آغاز دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی 

کمتر از 70 هزار میلیارد تومان بوده است.
کارشناس��ان می گویند بخش��ی از رشد 
س��ریع تورم فعلی به افزای��ش نقدینگی بر 
می گ��ردد که بخش عمده ای از آن را دولت 
با فروش نفت خام و تبدیل دالرهای نفتی به 

ریال ایجاد کرده است.
رش��د نقدینگی در ماهه��ای اخیر به مرز 
40 درصد رس��یده، بنابرای��ن بانک مرکزی 
ب��رای کنترل نقدینگی »41 ه��زار میلیارد 
ریال اوراق مش��ارکت منتشر کرد« و » 95 
ه��زار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک 

مرکزی را کاهش« داده است.
آق��ای بهمنی گرانی کاالهای اساس��ی را 
ب��ا افزایش نرخ ارز مرتبط ندانس��ت و گفت 
»گرانی کاالهای اساسی که هم اکنون شاهد 
آن هستیم، ناش��ی از ارز مبادله ای نیست، 
چرا که هنوز کاالهای��ی که با ارز مبادله ای 
ثبت سفارش کرده اند وارد کشور نشده است 
و تمام کاالهای موجود با ارز مرجع وارد شده 

است.«
اما به عقیده رئیس کل بانک مرکزی علت 
گرانی »فرصت طلبی عده ای است که با توجه 

به دو نرخی بودن ارز کاالهای خود را گرانتر 
می فروشند.«

به گفته آقای بهمنی »س��ال گذشته ارز 
مرجع با منابع وزارت نفت و صندوق توسعه 
ملی عرضه شده بود« و بانک مرکزی امیدوار 
است امسال »پتروشیمی ها نیز ارز خود را به 

مرکز مبادالت ارزی ارایه دهند.«
در پی افزایش قیمت ارز در سال گذشته 
و محدودیت انتقال درآمدهای نفتی از خارج 
به داخل، بانک مرکزی قیمت ارز را به بیشتر 
از دو برابر افزایش داد و آن را در اختیار مرکز 
مبادالت ارزی قرار داد تا به بخشهای مختلف 

تخصیص دهد.
قیم��ت ارز در این مرک��ز تقریبا دو و نیم 
برابر قیمت دولتی آن )ارز مرجع( اس��ت اما 
قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر است؛ چنانکه 
دالر با نرخ مرجع حدود 1226 تومان است، 
در مرکز مبادالت ارزی حدود 2450 تومان 
عرضه می ش��ود و در بازار آزاد حدود 3500 

تومان است.
آق��ای بهمن��ی اضاف��ه کرد ک��ه »بانک 
مرکزی ناچار اس��ت گاهی براساس شرایط 
روز تصمیماتی بگیرد. یکی از اقدامات بانک 
مرکزی تغییر س��ال پایه تعیین نرخ تورم به 
س��ال 90 و تغییر ش��اخص های کاالیی به 

381 قلم کاال بوده است.«



برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 

صنع�ت،  تج�ارت،  1-کمیس�یون 
نوی�ن:   فن�اوری ه�ای  و  گردش�گری 
کمیس��یون تجارت، صنعت، گردش��گری و 
فن��اوری های نوین که در س��ال جاری و از 
ادغام دو کمیسیون »آموزش و فناوری های 
نوی��ن« و »تجارت، صنعت و گردش��گری« 
ایجاد ش��د، ب��ا حضور خانم ه��ا: ابراهیمی، 
ش��هابی و نق��وی و آقای��ان: حم��زه ن��ژاد، 
آزمندیان، خاوندگار، سیداصفهانی، شجاع، 
شهابیان، صابری، طاعتی، میرزابابایی، رئیس 
و اعضاء، باحضور دکتر امیر هوشنگ امینی 
نایب رئیس و دبیرکل اتاق تش��کیل گردید. 
آقایان مهندس حیدری، بیات، ش��کرانی ... 
اعضاء کمیسیون بدون اطالع  غیبت داشتند.

 در این جلس��ه ه��ا بعد از تب��ادل اخبار 
اقتص��ادی به تفصیل درب��اره فضای تجاری 
کشور به ویژه فعالیت های تجاری فیمابین 
ایران و انگلیس بحث و گفتگو ش��د. سپس 
گزارش سفر هیات تجاری- سرمایه گذاری 
اتاق که از 2 الی 6 خرداد ماه به سرپرس��تی 
ریاست اتاق به لندن انجام پذیرفت، به ویژه 
پذیرش درخور توجه هی��ات در انگلیس از 
جمله دع��وت از اعضاء اتاق انگلیس و ایران 
برای حضور در مح��ل اتاق و دیدار با اعضاء 
هی��ات که با حضور آقایان لرد فیلیپس، لرد 
المونت، آلن ایونز، آلن رایت، دکتر سیروس 
مه��دی زاده، رئیس، نایب رئی��س و اعضاء 
هیات مدیره ات��اق مذکور و بیش از 50 نفر 
از اعضاء اتاق برگزار گردید، مالقات رئیس و 
نایب رئیس اتاق با جاک استرو، معاون سابق 
وزارت خارجه بریتانیا و عضو پارلمان، حضور 
در ضیافت ناهار پرش��یا اینترناش��نال بانک 
به دعوت آقای مس��کریان، رئیس بانک و با 
حضور کلیه مسئولین و کارگزاران و روئسای 
بانک های ایرانی مقیم لندن در بانک مذکور. 
همچنین مالقات اختصاصی رئیس و نایب 

رئیس اتاق با لرد المونت، شد.
با توجه به اینکه مقرر بود هریک از اعضاء 
نظر و خواسته های خود را از دولت آینده به 
دبیرخانه اتاق ارس��ال نمایند تا برای ارسال 

به هیات مدیره در جلسه بررسی شود، لکن 
هیچ یک از اعضاء در این زمینه اقدامی انجام 
نداده بودند. نوش��ته نایب رئیس و دبیرکل 
اتاق که در این زمینه تهیه ش��ده بود توسط 
خانم ابراهیمی قرائت و به تفصیل درباره آن 
بحث و گفتگو و مقرر ش��د نتیجه به هیات 

محترم مدیره اتاق اعالم شود.
در مورد همکاری اعضاء برای بارور ساختن 
هرچه بیشتر خبرنامه الکترونیکی اتاق تذکر 

الزم داده شد و مقرر گردید اعضاء نظراتشان 
را به دبیرخانه منعکس کنند تا اقدام الزم به 

عمل آید. 
در پایان آقای طاعت��ی به تفصیل درباره 
پ��روژه کمک به تکمیل زندگ��ی ایرانیان و 
پیشرفت آن بیاناتی ایراد و به پرسش اعضاء 

پاسخ داد.

تس�هیل  کمیس�یون  2-برگ�زاری 
سرمایه گذاری و مشارکت ها: کمیسیون 
در سال جاری با حضور خانم نقوی و آقایان 
خاوندگار، شجاع ، صابری، طاعتی، مهدوی و 
با حضور آقای دکتر امینی تش��کیل گردید، 

سایر اعضاء بدون اطالع غیبت داشتند.
در این کمیسیون اخبار اقتصادی به ویژه 
درباره تورم جاری و کاهش قدرت خرید پول 
ملی و علل آن بحث و تبادل نظر شد، درباره 
برخی نظرات اتاق درباره برنامه دولت آینده 
که در کمیسیون تجارت نیز مطرح شده بود، 
بحث و به تفصیل گفت و گو ش��د، عالوه بر 
این اظهار امیدواری ش��د ک��ه دولت آینده 

بتواند به تهیه برنامه ای مشخص برای بهبود 
وض��ع اقتصادی، به وی��ژه راه اندازی چرخه 
تولید، توق��ف نرخ تورم، برق��راری ثبات در 
قدرت خرید پول ملی، حل مس��ئله مسکن 
و... اقدام نمایند، از این رو مقرر گردید اعضاء 
کمیسیون کماکان نظراتشان را در این مورد 
به دبیرخانه منعکس نمایند، ضمناً درمورد 
اینک��ه دولت هزین��ه های ج��اری خود را 
بایستی از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض 

تامین نماید و وجوه حاصل از فروش سرمایه 
های ملی بایس��تی به مص��رف هزینه های 
ایجاد تاسیس��ات زیربنایی و سرمایه گذاری 
برای تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید 

برسد، بحث و گفتگو شد.
درب��اره مالیات، افزای��ش ارزش دارائی ها 
که به لحاظ تورم، ش��کوفائی اقتصادی و یا 
تصمیم��ات اداری ایجاد می ش��ود، بحث و 
گفتگ��و و از جمیع جهات م��ورد اقبال قرار 

گرفت.
3- کمیس�یون عضویت: کمیس��یون 
عضویت در بهار س��ال جار با عضویت خانم 
زهرا نقوی و به ریاست دکتر امینی از طرف 
خود و به نیابت از طرف دکتر علی ش��رقی 
غضو دیگر کمیسیون در محل دبیرخانه اتاق 
تشکیل گردید و با پنج درخواست عضویت 
جدید و ده مورد تمدید عضویت موافقت به 

عمل آورد.
ضمناَ پیش��نهاد شد عضویت آقای حمزه 
نژاد در کمیسیون به هیات مدیره برده شود.
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 ١ 
 نماگرهاي اقتصادي

 ١٣٩٠چهارم سه ماهه 
 .ا.ا.بانک مرکزي ج

 )١٣٩٠ ماهه نه(بخش واقعي

 )١٣٧٦=١٠٠(رشد توليد ناخالص داخلي
 با نفت

 بدون نفت
 درصد ٠/٤
 درصد٨/٣

 )هاي جاري به قيمت(١٣٩٠ ماهه نهعملکرد 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 هاي مصرفي بخش خصوصي هزينه
 خش دولتي هاي مصرفي ب هزينه

 ميليارد ريال  ٤٥٩١٥٠٨
 ريال ميليارد ١٠٤٢٧٩٧
 ريال ميليارد ١٦٩٠٩٩٦
ميليارد ريال  ٤٣٣٠٣٧

 

 ١٣٩٠سال  هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 جمعيت و نيروي انساني

 ميليون نفر١/٧٥ )١(جمعيت

  ميليون نفر٧/٥٣ شهري
  ميليون نفر٥/٢١ )٢(روستايي

  درصد٣/١ رشد جمعيت

 مربع  نفر در هر کيلومتر٦/٤٥ تراکم جمعيت

  ميليون نفر٤/٢٣ جمعيت فعال

  درصد٣/١٢ نرخ بيکاري

  درصد٧/١٣ شهري
  درصد  ٩/٨ روستايي

 درصد ٩/٢٠ زن
 درصد ٥/١٠ مرد

 درصد ٠/٢٤  ساله١٥-٢٩جوانان 
 درصد ٥/٢٦  ساله١٥-٢٤جوانان 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .دباش  مي١٣٩٠ ارقام مربوط به جمعيت براساس نتايج سرشماري سال -١
 .شود  جمعيت غيرساکن را نيز شامل مي-٢

 تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي

)١٣٨٣=١٠٠( 

  نسبت به ١٣٩٠متوسط سال 

درصد ٥/٢١ )نرخ تورم(١٣٨٩متوسط سال 

درصد ٨/٢١ نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣٩٠اسفند 

درصد   ٤/٣  ماه قبل نسبت به١٣٩٠اسفند 

 بخش خارجي

ميليون دالر ٥٩٣٨٣ جاري تراز حساب

ميليون دالر ٦٧٠٦٩ )حساب کاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر ١٤٤٨٧٤ صادرات کاال

ميليون دالر  ٧٧٨٠٥ (FOB)واردات کاال

ون دالر ميلي ١٧٣٤٠ )پايان دوره(هاي خارجي کل بدهي

ريال          ١٠٩٦٤ بانکي متوسط نرخ دالر آمريکا در بازار بين

 
 

 نرخ رشد متغيرهای بخش پولي

درصد  ٤/١٩ نقدينگي

 درصد٢/١٥ پول

درصد ٩/٢٠ پول شبه

درصد  ٦/١٩ هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 وضع مالي دولت

ميليارد ريال  ٤/٥٤٤٤٧٠ درآمدها

ميليارد ريال    ٩/٨٧٧٧٠١ يا هاي هزينه پرداخت

ميليارد ريال ٧/٥٦٩٩٠٨ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

ميليارد ريال  ٠/٢٨٩٠٠١ اي هاي سرمايه تملک دارايي

ميليارد ريال   ٨/٥٢٣٢٣ اي کسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 بورس اوراق بهادار تهران

 ٦/٢٥٩٠٥ )پايان دوره(شاخص قيمت سهام

ميليارد ريال ٠/٢٢٦٤٤٧ الت سهامارزش معام

ميليون سهم  ٠/٧٣١٨٩ تعداد سهام مورد معامله

منبع: بانک مرکزي




