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افق در پييش

روابط اقتصادی، به ویژه بازرگانی ایران و انگلیس، در فرآیند توسعه ی اقتصادی 
دو کشور افزون بر سابقه  طوالنی، در تاریخ اقتصادی دو کشور همواره از جایگاهی 

اثرگذار برخوردار بوده است.

سابقه رابطه سیاسی/اقتصادی دو کشور نشان می دهد که هر گاه روابط سیاسی 
دو کشور، رو به سردی یا کاهش نهاده، یا حتا به قطع رابطه منجر شده است، اما 
از نظر اقتصادی هیچگاه چنین نبوده است و رفت و آمد فعاالن اقتصادی دو کشور 

هرگز نه تنها قطع نگردیده بلکه رشد بیشتری را شاهد بوده است.

در دو سال اخیر با وجود رویداد ناخواسته و غیر مترقبه یی که منجر به قطع 
رابطه سیاسی و اقتصادی دو کشور گردید، رویدادی که مورد پوزش و اظهار تاسف 
مقامات عالی کشور نیز قرار گرفت، رفت و آمدهای فیمابین بنا به اشاره با کوشش 
اتاق ایران و انگلیس، و در همکاری با اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن همواره 

برقرار بوده است.

در این دروه با وجود فضای مسموم و زهر آگین حاکم بر منطقه، به ویژه بر 
کشور ما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در همکاری با اتاق 
بازرگانی انگلیس و ایران، با اعزام چندین هیات بازرگانی به انگلیس برای بازدید از 
برخی نمایشگاه های برگزار در لندن، شرکت در برخی مراسم برقرار توسط اتاق 
بازرگانی بریتانیا و ایران در اتاق، مجلس عوام و...، نوانسته است در حد ممکن 
حمایت ایران دوستان بریتانیایی را از قوه به فعل درآورد، واقعیتی که با رویدادهای 
کنونی جهانی و منطقه یی، در همکاری های اقتصادی بین دو کشور نوید بخش 

افقی پر از امیدوامکانات سازنده  است. 

دکتر امیر هوشنگ امیني
مدیر مسئول



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

طی پنج ماهه نخست 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 

پنج ماهه نخست سال 1392
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 بازرگانی خارجی کشور

١٣٩٢طی پنج ماھه نخست سال   

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

طـی پـنج  براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشـور

، کم و کيـف بازرگـانی خـارجی کشـور بنابـه گـزارش مقـدماتی مـورد ١٣٩٢ماھه نخست سال 

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

  آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازی

  ١٣٩١-٩٢در پنج ماھه نخست سال ھای  

  فعاليت

نخست سال پنج ماھه 
١٣٩٢  

پنج ماھه نخست سال 
١٣٩١  

  درصد تغييرات 

وزن 
 )ھزارتن(

  ارزش
وزن 

 )ھزارتن(

  ارزش

  وزن

  ارزش

ميليون 
  یورو

ميليون 
  دالر

ميليون 
  یورو

ميليون 
  دالر

  دالر  یورو

  - ٧،٩٩ - ١٠،٢۵  ١٠،٩٣ ١۶،۵١٢ ١٢،٩۴٢  ٣١،۵۵٩ ١۵،١٩٢ ١١،۶١۶  ٣۵،٠١٠  صادرات

 - ٢۶،٣۶ - ٢٧،٨٩ - ٢٩،٨٨ ٢٢،١۴۶ ١٧،٣٠٩  ١۵،٩۵٨ ١۶،٣٠٧ ١٢،۴٨٣  ١١،١٩٠  واردات
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متوس��ط قیمت هر ت��ن کاالی وارداتی 
1،115 ی��ورو )مع��ادل 1،457 دالر( بوده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای 
افزای��ش 2،76 درص��دی در ارزش ی��ورو 

)معادل افزای��ش 4،97 درصدی در ارزش 
دالری( می باشد.

بیش��ترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی پنج ماه نخست سال 1392، 
مرب��وط به »برنج« بوده اس��ت ک��ه بالغ بر 
1،092 میلیون دالر و 6،7 درصد از کل سهم 
ارزش��ی واردات را دارا بوده است. »کنجاله و 
س��ایر آخال های جام��د آن« با ارزش 705 
میلیون دالر و 4،33 درصد س��هم ارزشی و 
»دانه ذرت دامی« با ارزش 496 میلیون دالر 
و 3،04 درصد سهم ارزشی، رتبه های دوم و 

سوم را به خود اختصاص داده اند.
واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش 

به ترتیب از کش��ورهای 1( »امارات متحده 
عربی« ب��ا 1،861  هزار تن و ارزش 2،459 
میلیون یورو )معادل 3،214 میلیون دالر( یا 
16،63 درصد س��هم وزنی و 19،71 درصد 
سهم ارزشی، 2( »چین« با 1،316 هزار تن 
و ارزش 2،299 میلیون یورو )معادل 3،002 
میلیون دالر( یا 11،76 درصد س��هم وزنی 
و 18،41 درصد س��هم ارزش��ی، 3( »هند« 
با 1،322 ه��زار تن و ارزش 1،237 میلیون 
یورو )معادل 1،614 میلیون دالر( یا 11،82 
درصد س��هم وزن��ی و 9،90 درصد س��هم 

ارزشی، 4( »جمهوری کره« با 807 هزار تن 
و ارزش 1،136 میلیون یورو )معادل 1،482 
میلیون دالر( یا 7.21 درصد س��هم وزنی و 
9.10 درصد س��هم ارزش��ی، 5( »ترکیه« با 
1،129 ه��زار ت��ن و ارزش 1،062 میلیون 
یورو )معادل 1،388 میلیون دالر( یا 10،09 
درصد س��هم وزن��ی و 8،51 درصد س��هم 

ارزشی، انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:
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  :واردات) الف

، مربـوط بـه ١٣٩٢بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشـی، طـی پـنج مـاه نخسـت سـال  

درصد از کل سھم ارزشـی واردات را دارا  ۶،٧ميليون دالر و  ١،٠٩٢بوده است که بالغ بر " برنج"

درصد سـھم  ۴،٣٣ميليون دالر و  ٧٠۵با ارزش " ھای جامد آنکنجاله و سایر آخال . "بوده است

درصد سھم ارزشـی، رتبـه ھـای  ٣،٠۴ميليون دالر و  ۴٩۶با ارزش  "دانه ذرت دامی"ارزشی و 

  .سوم را به خود اختصاص داده اند دوم و

بـا " امـارات متحـده عربـی) "١واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشورھای 

درصد سـھم  ١۶،۶٣یا ) ميليون دالر ٣،٢١۴معادل (ميليون یورو  ٢،۴۵٩ھزار تن و ارزش   ١،٨۶١

ميليـون یـورو  ٢،٢٩٩ھزار تـن و ارزش  ١،٣١۶با " چين) "٢درصد سھم ارزشی،  ١٩،٧١وزنی و 

) ٣درصـد سـھم ارزشـی،  ١٨،۴١درصـد سـھم وزنـی و  ١١،٧۶یـا ) ميليـون دالر ٣،٠٠٢معادل (

 ١١،٨٢یـا ) ميليـون دالر ١،۶١۴معـادل (ميليـون یـورو  ١،٢٣٧زار تـن و ارزش ھـ ١،٣٢٢بـا " ھند"

ھـزار تـن و ارزش  ٨٠٧بـا " جمھـوری کـره) "۴درصد سـھم ارزشـی،  ٩،٩٠درصد سھم وزنی و 

درصد سـھم  ٩٫١٠درصد سھم وزنی و  ٧٫٢١یا ) ميليون دالر ١،۴٨٢معادل (ميليون یورو  ١،١٣۶

) ميليون دالر ١،٣٨٨معادل (ميليون یورو  ١،٠۶٢تن و ارزش ھزار  ١،١٢٩با » ترکيه«) ۵ارزشی، 

  .درصد سھم ارزشی، انجام پذیرفته است ٨،۵١درصد سھم وزنی و  ١٠،٠٩یا 

  

  

  پنج کشور عمده طرف معامله در واردات کاال براساس سھم ارزشی         

  ١٣٩٢در پنج ماھه نخست سال  

  

  

  

بوده که نسـبت بـه مـدت ) دالر ١،۴۵٧معادل (یورو  ١،١١۵متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 

درصـدی در  ۴،٩٧معـادل افـزایش (درصدی در ارزش یورو  ٢،٧۶مشابه سال قبل دارای افزایش 

  .می باشد) دالریارزش 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtrچين

18 41%

 امارات متحده عربي

19،71%  

هند

9،90%  

 تركيه

8 51%

جمهوري كره

9،10%  

 جمع ساير كشورها

34،38%  
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   :صادرات) ب

سنگ آھن بھم فشرده نشده و کنسانتره "عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 

با )" الکل متيليک(متانول "درصد،  ۴٫۵٧ميليون دالر و سھم ارزشی  ۵۵٢به ارزش " ھای آن

ميليون دالر و  ۴۵٧با ارزش " قير نفت"درصد و  ۴٫١۴ميليون دالر و سھم ارزشی  ۵٠٠ارزش 

ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، . درصد می باشد ٣٫٧٨سھم ارزشی 

محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھا شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و 

  . صنایع دستی به شرح زیر می باشد

  

ت آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوال
  ) بجز نفت و گاز(پتروشيمی و سایر کاالھا 

  ١٣٩١ - ٩٢در پنج ماھه نخست سال ھای 

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١پنج ماھه نخست سال   ١٣٩٢پنج ماھه نخست سال 

  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

٣،۵٢،٣  ٠٧۶٣،١٠  ٨۵  ٢٠  ١٠،٠٢،۴۴  ٣  ٢،٨٣٠  ٣،٨٣٢،۶١٢،١  ٢٣۴  ٢١،٩۴  ٨،۴١  - ٧۶،٣۵ -  ١۴،٣٠ -  

محصوالت 
  پتروشيمی

۵،٣،٩١  ٢،٩٩٢  ٢٩٢۴  ١۵،٢  ١٢۵،٧۶  ۶،٣۵٣  ٢،۵٧٠  ۴،۵٧۴  ١  ٢٧،٧٠  ٢٠،١٣۶،۶١  - ٩۶،١  - ١٨۴،۴٢ -  

  - ١،٧٢  - ۴،٣٨  ٢٢،۶٢  ۵٠،٣۶  ۶٧،٧٣  ٨،٣١۶  ۶،۵۴٢  ٢١،٣٧۶  ۵٣،٨٠  ٧۴،٨٧  ٨،١٧٣  ۶،٢۵۶  ٢۶،٢١١  سایر کاالھا

  - ٧،٩٩  - ١٠،٢۵  ١٠،٩٣  ١٠٠  ١٠٠  ١۶،۵١٢  ١٢،٩۴٢  ٣١،۵۵٩  ١٠٠  ١٠٠  ١۵،١٩٢  ١١،۶١۶  ٣۵،٠١٠  جمع کل

 

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

     

کاالھای صادراتی در پنج ترکيب وزنی 
  ١٣٩٢ماھه نخست سال 

  

  

ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در پنج 
  ١٣٩٢ماھه نخست سال 

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

10،02%  

 محصوالت پتروشيمي

15،12%  
 ساير كاالها

74 86%

ميعانات گازي

20،44%  

 محصوالت پتروشيمي

25،76%  

 ساير كاالها

53 80%
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ب - صادرات:
عم��ده اق��ام صادرات��ی در دوره مورد 
گزارش، ش��امل »س��نگ آهن بهم فشرده 
نشده و کنسانتره های آن« به ارزش 552 
میلیون دالر و س��هم ارزشی 4.57 درصد، 

»متان��ول )الکل متیلی��ک(« با ارزش 500 
میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 4.14 درصد 
و »قی��ر نفت« با ارزش 457 میلیون 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 
ماحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، با افزایش 10،93 
درص��دی در وزن و کاهش 10،25 درصدی 
در ارزش یورو )معادل کاهش 7،99 درصدی 

در ارزش دالر( رو به رو بوده است. 
در پنج ماه نخست سال 1392 کشورهای 
1(«چی��ن« ب��ا 12،468 هزار ت��ن و ارزش 
1،944 میلیون یورو )معادل 2،540 میلیون 

دالر( یا 39،58 درصد سهم وزنی و 21،01 
درصد سهم ارزش��ی، 2( »عراق« با 7،090 
هزار تن و ارزش 1،810 میلیون یورو )معادل 
2،365 میلی��ون دالر( ی��ا 22.51 درص��د 
س��هم وزنی و 19،57 درصد س��هم ارزشی، 
3(«امارات متحده عربی« با 2،351 هزار تن 
و ارزش 1،098 میلیون یورو )معادل 1،436 
میلیون دالر( یا 7،46 درصد س��هم وزنی و 
11،88 درصد سهم ارزشی، 4(«افغانستان« 

با 1،430 هزار تن و ارزش 908 میلیون یورو 
)معادل 1،188 میلیون دالر( یا 4،54 درصد 
س��هم وزنی و 9،83 درصد س��هم ارزشی و 
5(«هن��د« با 1،928 هزار ت��ن ارزش 699 
میلیون یورو )مع��ادل 915 میلیون دالر( یا 
6.12 درصد سهم وزنی و 7،57 درصد سهم 
ارزش��ی، به ترتیب مقام ه��ای اول تا پنجم 

صادرات از ایران را کسب نمودند

متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی 
294 ی��ورو )مع��ادل 384 دالر( بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای 
کاه��ش 19،45 درص��دی در ارزش یورو 

)معادل کاهش 17،42 درصدی در ارزش 
دالر( می باشد.  
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   :صادرات) ب

سنگ آھن بھم فشرده نشده و کنسانتره "عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 

با )" الکل متيليک(متانول "درصد،  ۴٫۵٧ميليون دالر و سھم ارزشی  ۵۵٢به ارزش " ھای آن

ميليون دالر و  ۴۵٧با ارزش " قير نفت"درصد و  ۴٫١۴ميليون دالر و سھم ارزشی  ۵٠٠ارزش 

ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، . درصد می باشد ٣٫٧٨سھم ارزشی 

محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھا شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و 

  . صنایع دستی به شرح زیر می باشد

  

ت آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوال
  ) بجز نفت و گاز(پتروشيمی و سایر کاالھا 

  ١٣٩١ - ٩٢در پنج ماھه نخست سال ھای 

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١پنج ماھه نخست سال   ١٣٩٢پنج ماھه نخست سال 

  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

٣،۵٢،٣  ٠٧۶٣،١٠  ٨۵  ٢٠  ١٠،٠٢،۴۴  ٣  ٢،٨٣٠  ٣،٨٣٢،۶١٢،١  ٢٣۴  ٢١،٩۴  ٨،۴١  - ٧۶،٣۵ -  ١۴،٣٠ -  

محصوالت 
  پتروشيمی

۵،٣،٩١  ٢،٩٩٢  ٢٩٢۴  ١۵،٢  ١٢۵،٧۶  ۶،٣۵٣  ٢،۵٧٠  ۴،۵٧۴  ١  ٢٧،٧٠  ٢٠،١٣۶،۶١  - ٩۶،١  - ١٨۴،۴٢ -  

  - ١،٧٢  - ۴،٣٨  ٢٢،۶٢  ۵٠،٣۶  ۶٧،٧٣  ٨،٣١۶  ۶،۵۴٢  ٢١،٣٧۶  ۵٣،٨٠  ٧۴،٨٧  ٨،١٧٣  ۶،٢۵۶  ٢۶،٢١١  سایر کاالھا

  - ٧،٩٩  - ١٠،٢۵  ١٠،٩٣  ١٠٠  ١٠٠  ١۶،۵١٢  ١٢،٩۴٢  ٣١،۵۵٩  ١٠٠  ١٠٠  ١۵،١٩٢  ١١،۶١۶  ٣۵،٠١٠  جمع کل

 

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

     

کاالھای صادراتی در پنج ترکيب وزنی 
  ١٣٩٢ماھه نخست سال 

  

  

ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در پنج 
  ١٣٩٢ماھه نخست سال 

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

10،02%  

 محصوالت پتروشيمي

15،12%  
 ساير كاالها

74 86%

ميعانات گازي

20،44%  

 محصوالت پتروشيمي

25،76%  

 ساير كاالها

53 80%
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ھمانگونه کـه در جـدول ھـای مربـوط مالحظـه مـی شـود صـادرات قطعـی کشـور بـا احتسـاب 

معادل (درصدی در ارزش یورو  ١٠،٢۵درصدی در وزن و کاھش  ١٠،٩٣ميعانات گازی، با افزایش 

  . رو به رو بوده است) درصدی در ارزش دالر ٧،٩٩کاھش 

ميليون  ١،٩۴۴ار تن و ارزش ھز ١٢،۴۶٨با " چين)"١کشورھای  ١٣٩٢در پنج ماه نخست سال 

) ٢درصد سھم ارزشی،  ٢١،٠١درصد سھم وزنی و  ٣٩،۵٨یا ) ميليون دالر ٢،۵۴٠معادل (یورو 

 ٢٢٫۵١یـا ) ميليـون دالر ٢،٣۶۵معـادل (ميليـون یـورو  ١،٨١٠ھزار تـن و ارزش  ٧،٠٩٠با " عراق"

ھزار تـن و  ٢،٣۵١با " امارات متحده عربی)"٣درصد سھم ارزشی،  ١٩،۵٧درصد سھم وزنی و 

 ١١،٨٨درصــد ســھم وزنــی و  ٧،۴۶یــا ) ميليــون دالر ١،۴٣۶معــادل (ميليــون یــورو  ١،٠٩٨ارزش 

معــادل (ميليــون یــورو  ٩٠٨ھــزار تــن و ارزش  ١،۴٣٠بــا " افغانســتان)"۴درصــد ســھم ارزشــی، 

بــا " ھنــد)"۵درصــد ســھم ارزشــی و  ٩،٨٣درصــد ســھم وزنــی و  ۴،۵۴یــا ) ميليــون دالر ١،١٨٨

درصد سـھم وزنـی و  ۶٫١٢یا ) ميليون دالر ٩١۵معادل (ميليون یورو  ۶٩٩تن ارزش  ھزار ١،٩٢٨

  درصد سھم ارزشی، به ترتيب مقام ھای اول تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند ۵٧،٧

  

  ١٣٩٢نخست سال پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات کاال براساس سھم ارزشی پنج ماھه      

  

  

  

بـوده کـه نسـبت بـه مـدت ) دالر ٣٨۴معـادل (یـورو  ٢٩۴متوسط قيمت ھر تن کاالی صـادراتی 
 ١٧،۴٢معــادل کــاھش (درصــدی در ارزش یــورو  ١٩،۴۵مشــابه ســال گذشــته، دارای کــاھش 

 .  می باشد) درصدی در ارزش دالر

  

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtrعراق

19،57%  

 چين

21 01%

متحده عربيامارات

11،88%  

 هند

7 57%

افغانستان

9،83%  

 جمع ساير كشورها

30،14%  



معماى نرخ ارز و طال
کوتاه زمانی اس��ت نوسان نرخ ارز وطا 
به گونه یی غیر عادی اذهان عمومی را  به 
خود مشغول داشته، اظهارنظرهای بیشتر 
نس��نجیده وگمراه کننده یی  را از س��وی 
طیف وس��یعی ازأش��خاص، از هر صنف و 
طبقه و تخصص برانگیخته است، تا جایی 
،که برخی اش��خاص کم دان ;که درعمل 
خطرناک تر از اش��خاص نادانند، کار را به 
جایی ر س��انده اند که منکر نرخ یا قیمت 
واقعی ارز کش��ته و برخی نیز آن را همان 
نرخ جاری و موردادوستد در بازار پنداشته 

و اعام کرده اند.

بگذریم !
           

 با توجه به جایگاه نرخ ارز و طا ازجهات 
گوناگون به ویژه اقتصادی/ اجتماعی و در 
نهایت سیاس��ی ،به نظر می رسد چنانچه 
به کوتاه س��خن به آن به پردازیم خالی از 

فایده نباشد.
         

  ن��رخ ارز و ط��ا، ذات��ا متف��اوت و بی 
ارتباط با ی��ک دیگرند، یعنی در حالی که 
نرخ ارز به عنوان شاخص قدرت خرید پول 
ملی، توأمان متأث��ر از رفتارهای درونی و 
برونی، اعم از هزینه و درآمد و به طورکلی  
عملکرد اقتصادی کشور، به ویژه چگونگی 
اعمال سیاًست های پولی / مالی، و کاهش 
و افزای��ش ن��رخ برابری ان��واع ارز در برابر 
یک دیگر است، نرخ طا تنها از رفتارهای 
برونی، یعنی کم و کیف تولید و مصرف که 
شامل مصارف خصوصی ، مصرف کنندگان 
عم��ده آن مانند:هند ، چین ، برزیل و.. از 
یکس��و ، مص��ارف صنعتی، پس ان��داز و... 
وبرخی رفتارهای سیاس��ی مؤثر بر میزان 
عرضه ی آن از س��وی دیگر متأثراس��ت. 
بنابزای��ن هیچگونه ارتباطی با مس��ائل  یا 
رفتاره��ای داخلی ندارد.ضم��ن اینکه  به 
طور نمونه چشم اندازقیمت آن با توجه به 
بهبود وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان 
خصوصی طا، نیاز بیش��تر وبیشتر صنعت 

،کاهش و دس��ت باال ثاب��ت ماندن میزان 
هزین��ه تولید که بعید به نظر می رس��د ، 
نرخ جهانی آن پیام آور افزایش می باش��د 
. روی��دادی که بدون ارتباط ب��ا هر أقدام 
درونی دیگری کشور ما را نیز در بر خواهد 

گرفت.
 

          و ام��ا بای��د توج��ه داش��ت که 
به حکم علم  افزای��ش ناگهانی نرخ ارزدر 
ماه های پیش از این  ناشی ازتزریق وجوه 
حاصل از فروش نفت وگاز وبه بیان س��اده 
تر،تزریِق دالر های نفتی به بودجه جاری 
کشور طی  دوره یی طوالنی و استقراض از 
نظام بانکی کشور و... بوده است که حاصل 
آن نی��ز ایجاد اس��تاندارد یا رف��اه تصنعی 
حاکم در س��نجش با توان تولیدی کشور، 
و... و به تبع آن افزایش سرس��ام آور حجم 
نقدینگ��ی،و تورمی پنه��ان در دهه  های 
گذشته بوده اس��ت که در جمهوري های 
نه��م ودهم با مصرف وجوه مورد اش��اره و 
س��رپوش نهادن بر آن از دی��د عام پنهان 

نگهداشته شد.

      در اینج��ا بای��د توج��ه داش��ت که  
کاه��ش قدرت ثابت خری��د ریال به بیش 
ازیک س��وم که به تبع آن تش��دید فاصله 
طبقاتی و کاهش میزان مصرف  راس��بب 
ش��ده اس��ت در آغاز به ظاهر نرخ تورم را 
درحدی محدود وبرای مدتی کوتاه کاهش 
خواهد داد که در واقع به معنای تش��دید 
فق��ر عمومی می باش��د ون��ه کاهش تورم 
یا ن��رخ ارز.بنابراین باید توجه داش��ت که 
کاه��ش اخیرومحدود ن��رخ ارز که دالیل 
بس��یار در توجی��ه آن ارایه ش��ده، افزون 
بر آنچه عنوان ش��ده تا حدودی ناش��ی از 
همین امر ونیز عدم کش��ش بازار وکاهش 
تقاضا برای برخی انواع کاال وخدمات بوده 

است وال غیر.

     کاهش نرخ ارز که در واقع  به معنای 
افزایش قدرت خرید ریال می باشد ، تنها 

در صورتی میس��ر خواهد شد که پذیرای 
این واقعیت شویم که تامین تفاوت هزینه 
حفظ اس��تاندارد تصنعی زندگی برقرار با 
توجه به میزان درآمدهای عمومی و قدرت 
خرید آن با بهره گیری از تبدیل دالر های 
نفت��ی وتزریق آن به بودجه جاری کش��ور 
انج��ام پذیرفته ولذا ب��ه هیچ روی نه قابل 
آدامه اس��ت ونه مورد توصیه، حتا چنانچه 

إمکان پذیر باشد،که نیست.

              کاهش و دست کم جلوگیری 
از افزای��ش نرخ ارز که در ه��ر حال مورد 
انتظار اس��ت زیرا حاصل آن جز فقر همه 
جانب��ه وفراگیرنیس��ت، تنه��ادر ص��ورت 
پذی��رش آنچه مورد اش��اره ق��رار گرفت ، 
ب��ا برقراری اس��تاندارد واقع��ی زندگی در 
س��نجش با ت��وان تولیدی کش��ور و بهره 
گی��ری از مکانیزم های مناس��ِب مربوط ، 
اعمال سیاس��ت های بودجه یی سنجیده، 
بر اس��اس درآمد / هزینه، سیاس��ت های 
پول��ی / مالی ،به ویژه ارزی مقبول ، دوری 
جس��تن از ذهنی��ت های پ��رورش یاقته 
در اقتص��اد دس��توری ومتمرکزدولتی در 
تدوی��ن برنامه های توس��عه ی اقتصادی 
کش��ور واس��تفاده از نیروه��ای فرهیخته، 
مجرب برای اداره س��ازمان های اقتصادی 
از جمل��ه؛وزارت امور اقتص��ادی و دارایي، 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، 
بان��ک مرکزی و صندوق توس��عه ی ملی 
میسر اس��ت . زیرا در این مسیر راهی جز 
این وجود ندارد، و بنابراین به مصداق  این 

اندرزی کهن :

چنانچه ناخدا نداند مسير ومقصد 
کدامين است هيچ بادى باد موافق 

نخواهد بود.

دکتر امیرهوشنگ امینی/دکتر در 
اقتصاد سیاسی
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با اینکه بارها وبارها به مناسبت های گوناگون 
و با آگاهی کامل از پیش��نهادطرح بهینه سازی 
یاران��ه ها ، راهکار درس��ت پرداخت یارانه که با 
نهای��ت تاس��ف از آغاز ب��ه گونه یی ناراس��ت و 
س��امان برانداز تصویب وبه اج��راء درآمد عنوان 
وتکرار کرده ام ، باز همچنان بی توجه به فلسفه 
وجودی پرداخت یارانه س��ناریو های چهارگانه 
وبرخی نظرات مخ��رب و فقرآفرین دیگر برا ی 
بررسی پیشنهاد می شود، غافل از اینکه به حکم 
علم اقتصاد تنها راهکار سنجیده و درست بهینه 
س��ازی یارانه ه��ا باکاهش هزین��ه زندگی افراد 
وخانوار های در و زیر خط فقرمی تواند تسهیل 
کنن��ده زندگی آنان باش��د وال غی��ر ، آن هم با 
پرداخت به سازمان های ارائه دهنده خدمات ونه 
مستقیم و نقدی یا کاالیی که این هردو تورم زا 
و فقر آفرین می باش��ند، شیوه یی  که در سایر 

کشورها نیز جاریست .
در توجیه آنچه عنوان شد یادآور می شود که: 
دریکي از سال های آغازین  دهه ی هشتاد، بعد 
از انجام مطالع��ه یی جامع به منظور فقر زدایی 
ب��ا توجه به نقش قیمت های واقعی در توس��عه 
اقتصادی،ک��ه منظور قیمت تمام ش��ده کاال و 
خدمات به اضافه سود متعارف برای تولید کننده 
می باش��د از یک سو، جلو گیری از اتاف منابع 
ثروتی کشور به ویژه نفت و گاز وکانیات پر بهاء از 
سوی دیگر، با  آگاهی از این واقعیت که  برقراری 
قیمت های واقعی دربازار ، گروه های آسیب پذیر 
را ک��ه منظور افراد و خانواده های در و زیر خط 
فقر  می باش��ند با مش��کل گذران زندگی رو به 
رو خواهد ساخت، اندیش��ه مورد اشاره باعنوان 
بهینه سازی یارانه ها جان گرفت و بهینه سازی 
یارانه ها با هدف جلوگیري از اتاف منابع ثروتی 
کش��ور و تهیه منابع مالی الزم برای اجرای آن و 
تقویت بنیه مالی دولت پیشنهاد و مورد توصیه 
قرارگرفت که الجرم بنا به اشاره طرح آن به گونه 

یی نا درست تهیه، تصویب و به اجراء درآمد. 
بدین س��ان بود که نخست آمار گروه آسیب 
پذیر که عنوان شد عبارتند از :خانواده های در و 
زیر خط فقرازجمله افراد تحت حمایت »کمیته 
إمداد امام« ، »سازمان بهزیستی«، معلولین ، از 
کارافتادگان، س��ال خوردگان و بازنشستگان با 
درآمد نا کافی، گرد آوری و حدود کمابیش 22 

میلیون نفر برآورد شد.

سپس باتوجه به میزان اعتبارات تخصیصی در 
قوانین بودجه س��أالنه کل کشور، برای پرداخت 
ان��واع یارانه ها، تف��اوت کان قیمت نفت وگاز 
مصرفی کش��وردر قیاس ب��ا پایین ترین قیمت 
نفت در بازارهای جهانی به ویژه در کش��ور های 
حاشیه خلیج فارس، تفاوتی که به مراتب بیش 
از کل ارقام پرداخت��ی بابت پرداخت یارانه هابه 
تولید ومصرف بود، و به حکم علم اقتصادسیاسی 
چنین فعلی را جز اتاف منابع ثروتی قابل تبدیل 
به سرمایه کشور نمی توان نامید، پیشنهاد شد 
بودج��ه مورد نی��از برای حمای��ت از گروه های 
آسیب پذیر درصورت واقعی سازی قیمت فروش 
سوخت وانرژی از این محل تأمین شود و در سال 
های بعد به جای افزایش قیمت سوخت و انرژی 
،مالیات بر مصرف س��وخت وانرژی ، با معافیت 
وسائل حمل و نقل عمومی و واحدهای تولیدی 
صادرات محور در یافت  واعتبار مورد نیاز از محل 
آن تأمی��ن و به ج��ای پرداخت نقدی یا کاالیی 
که هردو تشدیدکننده تورم می باشند به حساب 
مؤسس��اتی منظور شود که به گروه های آسیب 
پذیر خدمات رایگان ارایه خواهند داد. خدماتی 
ک��ه بنا به بررس��ی های به عمل آم��ده به طور 
متوسط  می تواند ماهانه هزینه زندگی خانواده 
های مورد نظر را به مراتب بیش از چندین برابر 
یاران��ه های پرداختی نقدی کاهش دهد، و آنان 
را نی��ز از توان پرداخت قیم��ت های واقعی کاال 

وخدمات در بازار برخوردار سازد
از ای��ن رو ب��ا توجه به ض��رورت اجرای طرح 
»بهینه سازی یارانه ها«که اجرای آن از وظایف 
اولیه هر دولتی به معنای واقعی دولت می باشد 
اما در کشور ما به هر دلیل با عام کردن وپرداخت 
نقدی به بی راهه یی فقرآفرین و س��امان برانداز 
کشانده شد، اکنون پیش��نهاد می شود  اجرای 
طرح بهینه س��ازی یارانه ها به نحو  در پي مورد 

تجدید نظر و اقدام قرار گیرد:
1- پذیرش واعام اینکه وجوه حاصل از فروش 
دارایي های به سرمایه تبدیل شده اعم از نفت و 
گاز و ...که عین سرمایه اندو نه درآمد، سرمایه یی 
که متعلق به کشوراست و بایستی از طریق إیجاد 
تأسیس��ات زیربنایی ،پرداخت وام قابل برگشت 
به بخش خصوصی برای س��رمایه گزاری نظارت 
شده یا پس انداز به مصرف آبادانی کشور برسد، 
لذانمی توان آن را به مصرف هزینه های جاری یا 

توزیع بین این یا آن گروه رساند،  زیراآنچه قابل 
توزیع می باش��د درآمد است نه سرمایه و ثروت 
که در عرف تجاری مایه خوری نامیده می شود 
وبه حکم اصول علم اقتصاد بدترین نوع کس��ب 
وکار است و جز ورشکستگی ،فساد آفرینی همه 

جانبه و فرا گیر حاصلی درپی ندارد.
1- محدودکردن تعداد افراد مشمول در یافت 
یاران��ه درحد افراد و خان��واده های زیر ودر خط 
فقر که بنا به اشاره محدود به افراد تحت حمایت 
»کمیته إمداد أمام« ، »س��ازمان بهزیس��تی«، 
معلولی��ن، اف��راد از کارافتاده، بازنشس��تگان و 
سالمندان  در و زیر خط فقرکه آمار آن موجود و 

بی اندازه  سهل الوصول است وال غیر. 
2- صدور کارت عکس دارمعافیت ازپرداخت 
هزینه حمل و نقل درون شهری برای کل أفراد 

وخانواده های مشمول دریافت یارانه.
3- ص��دور کارت عک��س دارب��ا 50 درص��د 
معافیت هزینه س��فر های بین شهری برای کل 

افراد و خانواده های مورد نظر.
4- صدور کارت عکس دار معافیت از پرداخت 
هزینه تحصی��ل در کلیه مقاط��ع  تحصیلی از 
دبس��تان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه برای دو 

فرزند خانواده های مورد نظر.
5- صدور کارت عکس دار بهداش��ت ودرمان 

مجانی برای کلیه افراد خانواده های مورد اشاره
6- معافیت افراد و خانواده های مورد اش��اره 
از پرداخت حق الس��هم بیم��ه های اجتماعي و  

پرداخت مالیات در صورت مشمول بودن.
7- تخصیص بخش��ی ازواحدهای مس��کونی 
فروش نرفته »مهر« به عنوان خانه های سازمانی، 
برای اجاره به خانواده های نیازمند، با اجاره بهای 
ماهانه درحد سهم هزینه نگاهداری مجموعه ی 

مسکونی مربوط.
8- تک نرخی کردن س��وخت وانرژی و وضع 
مالی��ات بر مصرف س��وخت و ان��رژی به جای 
افزایش مجدد قیمت ،با قایل شدن معافیت برای 

وسایل نقلیه عمومی و وصنایع صادرات محور .
درپایان یادآور می ش��ود که برخورد با مورد 
به نحو مورد پیشنهادافزون بر سنجیده بودن به 
مص��داق ره چنان رو که رهروان رفتند ، س��بب 
کاهش نرخ تورم و سّ�د تالی فاسدهای ناشی از 

پرداخت های نقدی و کاالیی خواهد شد .

راهکار منحصر بفرد بهينه سازى يارانه ها
توقف پرداخت نقدى و عام يارانه



پارلمان گراهایی که توس��ط الیور کرامول 
سازماندهی شده بودند در جنگ داخلی علیه 
نیروهای سلطنت طلب چارلز اول پیروز شدند

به گزارش بی بی س��ی ،سده 17 میادی 
انقابی ترین سده در انگلستان بود. از برخی 
از زوایا می توان آن را با بهار عربی در دوس��ال 
اخیر مقایسه کرد. دوره ای که جرقه تغییری 

اساسی را زد.
ی��ک فع��ال سیاس��ی مص��ری در زمان 
ناآرامی های این کشور گفته بود: "ما از طریق 
فیسبوک برنامه  اعتراضات را سازماندهی و از 
طریق توییتر مکان آن را هماهنگ می کنیم. 
در یوتیوب آن را به جهانیان نشان می دهیم."

ب��ا این ح��ال ش��بکه های اجتماعی الزم 
نیس��ت دیجیتال باشند. قلم، جوهر، کاغذ و 
مطبوعات چاپی در انگلستان قرن 17 نقش 

مهمی بازی کردند.
جزوه پخش کن ها

در اواس��ط س��ده ی17 "انجمن مذهبی 
دوس��تان" پایه گذاری شد، که معموالً از آن 

به عنوان "کویکرها" یاد می  شود.
آن ها باور داشتند که می توان بدون شفاعت 
کشیش با خدا ارتباط برقرار کرد و نهاد کلیسا 

را رد می کردند.
م��ارگارت فل، مادر س��ه فرزن��د، یکی از 

رهبران کویکرهای زمان بود.
او پس از ماقات ب��ا جرج فاکس، کویکر 
واعظ که به سبب اعتقاداتش زندانی شده بود، 

تحت تأثیر قرار گرفت.
او انگلس��تان را با نامه و ج��زوه هایی که 
انجی��ل نوین برابری و بردب��اری کویکرها را 
ترویج می کرد، بمباران کرد. در نظر او متون، 

ابزار انقاب بودند.
انقاب ارتباطات در انگلستان، بیش از آنکه 
به فن آوری پیشرفته مربوط باشد، تحولی در 
س��وادآموزی بود. این تا حد زیادی به دلیل 
اصرار پیوریتن ها )دینداران انگلیسی( بر سواد 
آم��وزی به عنوان جزئی ض��روری برای یک 

زندگ��ی مذهبی بود: ب��دون خواندن چگونه 
می توان از کام خدا آگاه شد؟

در برخی از حرفه ها تحول بس��یار فراگیر 
بود. در س��ال 1600 نیمی از تجار و صنعت 
گران باس��واد بودند. صد س��ال بعد، تقریباً 
تمامی آن ها قادر به خواندن و نوشتن بودند.

آن زمان اگر می توانستید بخوانید، سخنان 
کشیش را لزوماً باور نمی کردید. می توانستید 
خودتان بنویس��ید بی آنکه به کاتب روس��تا 
وابسته باشید. اگر دفتر یادداشتی داشتید، در 
خلوت خود و بی آنکه کسی مطلع شود، می 
توانس��تید خصوصی ترین اسرارتان را در آن 
بنویسید. در این صورت، تمام ابعاد رابطه شما 
ب��ا خدا، با قدرت، با افراد دیگر، با بقیه جهان 
و دیدتان نس��بت به خودتان به یقین دست 

خوش تغییر می شد.
سیاست انگلستان در مدت کوتاهی، تحت 
تأثیر فراگیر شدن زبان نوشتاری قرار گرفت.

در پایان س��ال های 1630، درگیری میان 
چارلز اول و افرادی که قصد داشتند قدرت او 
را در سلطنت محدود کنند، باال گرفت. جنگ 

داخلی در پیش بود.
خبرها به وفور و از طریق جزوات چاپی به 

داخل و خارج کشور منتقل می شدند.
این جزوات واکنش عوام نسبت به درگیری 
موج��ود را بازتاب داده و ش��اهدی بودند بر 
اینکه در کش��وری که دو دس��تگی عمیقی 
پدیدار شده بود، مشت ها چگونه بلند می شد: 
ترس از توطئه س��لطنت طلب ها به منظور 
بازگرداندن کلیس��ای کاتولی��ک رم در یک 
س��و و در سوی دیگر نگرانی از هرج و مرج و 

تخریب موج می زد.
همانند بهار عربی، قدرت از دست حاکمان 

خارج شد.
س��ر جان اوگاندر نجی��ب زاده ای بود از 
طبقه مرفه که در جزیره وایت که ساکنینش 
در ضدیت با ش��اه از حامیان پارلمان بودند، 
زندگی می کرد. اوگاندر تقریباً به تنهایی به 

چارلز اول وفادار ماند. او در روزنوش��ته های 
خود ش��کوه می کند: "اینجا چیزی داریم به 

اسم کمیته پارلمانی."
او می نویس��د: "رینگ وود دس��ت فروش، 
مین یارد داروس��از، متیو نان��وا، واول ولگه، 
کش��اورزان...این اف��راد تمام جزی��ره را اداره 
می کردند و هر چه که در نظرشان خوب بود، 

انجام می دادند."
الیور کرامول

طرف��داران پارلم��ان که توس��ط کرامول 
سازماندهی ش��ده بودند، در سال 1694 در 
جنگ پیروز ش��دند و چارل��ز اول را در ابتدا 
زندانی و سپس اعدام کردند. آن ها، تنها دولت 

جمهوری خواه انگلیس را پایه نهادند.
ای��ن دولت کمی بیش از ی��ک دهه دوام 
پیدا کرد. ولی زمانی که سلطنت دوباره احیا 
شد، دینامیک قدرت میان مردم و شاه برای 

همیشه تغییر یافت.
باز هم شباهت هایی با دنیای مدرن عرب 
وج��ود دارد. اینترنت، ایمی��ل، توییتر و وب 
س��ایت های اجتماعی در انقاب های دنیای 
عرب همگ��ی نقش حیاتی بازی کردند - نه 
تنها به این دلیل ساده که مردم فرصت پیدا 
کردن��د که فرای کنترل دولت س��ازماندهی 
شوند، بلکه همین طور به علت به وجود آمدن 
فضا و درک اینکه دولت لزوماً قادر به کنترل 

اوضاع نخواهد بود.
در اواخر قرن 17 در انگلستان، پادشاه وقت 
ویلیام س��وم بود. او هلن��دی بود و به دعوت 
برخی از سیاس��تمداران آمده بود که وظایف 
و حقوقش را به او اباغ کرده بودند. اوضاع او 
به گونه ای بود که بدون رضایت پارلمان نفس 

هم نمی توانست بکشد.
انقاب هیچ گاه سرراس��ت نیست. جاده 
آزادی، فرش قرمزی آکنده از شادی نیست. 
چ��ه امروز و چ��ه چهار قرن پی��ش، آزادی 

همواره با درد و رقابت به دنیا آمده است.

درس هاى انقالب؛ 
خواندن و نوشتن در انگلستان و بهار عربی

آدام نیکولسون 

فصلنامه ايران و انگليس شماره 47گزارش 8 



مقاله   9فصلنامه ايران و انگليس شماره 47

با وجودهمه مشکالت، صادرات نفت را افزايش می دهيم

بیژن نامدار زنگن��ه، وزیر نفت از برنامه 
افزایش تولید نفت خبر داده و گفته است 
ب��ا همه مش��کاتی که در ص��ادرات نفت 
داریم، صادرات نفت ایران افزایش خواهد 

یافت.

آق��ای زنگن��ه که بعد از هش��ت س��ال 
دوباره به وزارت نفت باز گش��ته، به پایگاه 
خب��ری اداره روابط عموم��ی وزارت نفت 
)شانا( گفته اس��ت: برنامه ای برای احیای 
جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی دارد و 
»ظرفیت تولید نفت ایران باید در مدت 6 

تا 7 ماه به میزان سال 84 بازگردد.«

گزارش ها نش��ان م��ی دهد ک��ه تولید 
نف��ت ایران به ش��دت کاهش پی��دا کرده 
است. بخش��ی از این کاهش تولید مربوط 
به مش��تریان نفتی ایران اس��ت که بعد از 
تحریم های گسترده بین المللی و منطقه 
ای س��عی کرده اند تا خرید نفت ایران را 
متوقف یا به ش��دت کاهش دهند و ایران 
ناچار شده مقداری از تولیدش را کم کند.

اما بخش دیگر کاهش تولید نفت مربوط 
به میدان های نفتی مهم کش��ور است که 
در دهه پنجم عمر خود قرار دارند و ساالنه 
دس��ت کم 200 هزار بش��که از تولید نفت 

آنها کم می شود.

تا سال 1384 که آقای زنگنه وزیر نفت 
بود، تولی��د روزانه نفت ب��ه بیش از چهار 
میلیون و 200 هزار بش��که در روز رسیده 
ب��ود و برنامه این بود که چهار س��ال بعد 
تولید نفت به بیش از پنج میلیون بش��که 

در روز برسد.

اما گزارش ها نش��ان می دهد که اکنون 
توان تولید نفت ایران حدود س��ه میلیون 
و 600 هزار بش��که در روز است که کمتر 
از نیمی از آن در داخل کش��ور مصرف می 

شود. 

ب��ه طور میانگین صادرات نفت در طول 
س��ال های اخیر بیشتر از دو میلیون بشکه 
در روز بوده اس��ت در حالی که گزارش ها 
نش��ان می دهد که بعد از گسترش تحریم 
های بی��ن المللی این میزان ب��ه کمتر از 

نصف رسیده است.

آقای زنگنه گفته است که برای افزایش 

ت��وان تولید »با همه کش��ورها، هم طرف 
های مصرف کننده و ه��م تولید کننده و 
شرکت های بزرگی که می توانند در توسعه 
نفت ایران و اجرای طرح های توس��عه این 
صنعت مهم نقش داش��ته باشند، مذاکره 

خواهیم کرد.«

در دوران وزارت آق��ای زنگنه در دولت 
محم��د خاتمی ش��رکت ه��ای نفتی بین 
الملل��ی به خصوص ش��رکت ه��ای غربی 
ب��ا وزارت نفت ایران هم��کاری تنگاتنگی 
داشتند و در بس��یاری از پروژه های نفت 
و گاز حضور داش��تند اما در هش��ت سال 
گذش��ته ب��ا گس��ترش تحریم ه��ای بین 
المللی به تدریج بازار ایران را ترک کردند.

اکن��ون آقای زنگنه م��ی گوید که هیچ 
منعی ب��رای جلب این ش��رکت ها وجود 
ن��دارد و »ب��ازار و امکانات کش��ور را برای 
جل��ب مش��ارکت آن��ان در دوران جدید 
توس��عه صنعت نفت به آنها مجددا عرضه 

خواهیم کرد.«

به گفته آقای زنگنه »با توجه به شرایط 
موجود، برای اینکه بتوانیم صادرات داشته 
باشیم معضات زیادی پیش رویمان است 
ول��ی باید ت��اش کنیم ص��ادرات نفت را 

افزایش دهیم.«
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 "دھيم ھمه مشکالت، صادرات نفت را افزایش میوجودبا  

با ھمه  استبيژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران از برنامه افزایش توليد نفت خبر داده و گفته 

 .مشکالتی که در صادرات نفت داریم، صادرات نفت ایران افزایش خواھد یافت

، به پایگاه خبری اداره روابط باز گشته آقای زنگنه که بعد از ھشت سال دوباره به وزارت نفت

برنامه ای برای احيای جایگاه ایران در بازار جھانی  :استگفته ) شانا(عمومی وزارت نفت 

 ".بازگردد ٨۴ماه به ميزان سال  ٧تا  ۶ظرفيت توليد نفت ایران باید در مدت " انرژی دارد و

بخشی از این . ھا نشان می دھد که توليد نفت ایران به شدت کاھش پيدا کرده است گزارش

کاھش توليد مربوط به مشتریان نفتی ایران است که بعد از تحریم ھای گسترده بين المللی و 

تا خرید نفت ایران را متوقف یا به شدت کاھش دھند و ایران ناچار  منطقه ای سعی کرده اند

 .شده مقداری از توليدش را کم کند

اما بخش دیگر کاھش توليد نفت مربوط به ميدان ھای نفتی مھم ایران است که در دھه پنجم 

 .ھزار بشکه از توليد نفت آنھا کم می شود ٢٠٠کم  عمر خود قرار دارند و ساالنه دست

 ٢٠٠که آقای زنگنه وزیر نفت بود، توليد روزانه نفت به بيش از چھار ميليون و  ١٣٨۴سال تا 

ھزار بشکه در روز رسيده بود و برنامه این بود که چھار سال بعد توليد نفت به بيش از پنج 

 .ميليون بشکه در روز برسد

ھزار  ۶٠٠ليون و ھا نشان می دھد که اکنون توان توليد نفت ایران حدود سه مي اما گزارش

  . بشکه در روز است که کمتر از نيمی از آن در داخل کشور مصرف می شود

ھای اخير بيشتر از دو ميليون بشکه در روز بوده  به طور ميانگين صادرات نفت در طول سال

ھا نشان می دھد که بعد از گسترش تحریم ھای بين المللی این  است در حالی که گزارش

 .نصف رسيده است ميزان به کمتر از



کويت تالش می کند با تنوع بخشيدن به فعاليت هاى اقتصادى از وابستگی اش به درآمدهاى نفتی بکاهد
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واقعيات تلخ اقتصادى در انتظار کشورهاى حاشيه خليج فارس

نوشته:بیللو-حتلیلگرمسایلخاورمیانهدربیبیسی

امنیت و ثبات ش��ش کشور عضو شورای 
هم��کاری خلی��ج ف��ارس بر پی��ش فرضی 
س��اده مبتنی است. در این کشورها خانواده 
س��لطنتی اداره کش��ور را در دس��ت دارد و 
قرارداد اجتماعی موجود میان دولت و مردم 
در ساده ترین عبارات به این شرح است: »در 
قبال تس��لیم و سکوت ش��ما، ما بهداشت و 
سامت، آموزش، آب، انرژی و دیگر خدمات 

را تقریبا بطور رایگان ارائه می کنیم.«

اما اگ��ر دولت ها نتوانند تعهداتش��ان در 
چارچوب ای��ن قرارداد را انج��ام دهند، چه 
اتفاقی خواه��د افتاد؟ اگر هزین��ه ارائه این 
خدمات آنق��در باال برود که ادامه آن ممکن 

نباشد، چه خواهد شد؟
این س��وال توجه جیم کری��ن، تحلیلگر 
مسائل خلیج فارس در مدرسه تجارت جاج 
دانشگاه کمبریج را به خود جلب کرده است. 
بهای ب��رق در کویت باعث حیرت او ش��ده 

است.
او به بی بی س��ی گفت: »در س��ال 1966، 
کوی��ت بهای ب��رق را از 27 فل��س برای هر 
کیلووات ساعت به 2 فلس کاهش داد، و این 
رقم از آن زمان تابحال دس��ت نخورده باقی 
مانده است. این یعنی چیزی حدود 1 سنت 

دالر آمریکا.«
در بریتانیا هر کیلووات ساعت الکتریسیته 
ح��دود 12 پنس )19 س��نت دالر آمریکا( 
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 سحا��ه ���� �� وا��یات ��خ ا���ا�� � ا�� ������
  سی بی تحليلگر مسایل خاورميانه در بی- بيل لو: نوشته 

  

اش به درآمدھای نفتی  ھای اقتصادی از وابستگی کند با تنوع بخشيدن به فعاليت کویت تالش می

  بکاھد

امنيت و ثبات شش کشور عضو شورای ھمکاری خليج فارس بر پيش فرضی ساده مبتنی 

خانواده سلطنتی اداره کشور را در دست دارد و قرارداد اجتماعی در این کشورھا . است

در قبال تسليم و سکوت : "ترین عبارات به این شرح است موجود ميان دولت و مردم در ساده

شما، ما بھداشت و سالمت، آموزش، آب، انرژی و دیگر خدمات را تقریبا بطور رایگان ارائه 

  ."کنيم می

تعھداتشان در چارچوب این قرارداد را انجام دھند، چه اتفاقی خواھد ھا نتوانند  اما اگر دولت

  افتاد؟ اگر ھزینه ارائه این خدمات آنقدر باال برود که ادامه آن ممکن نباشد، چه خواھد شد؟

این سوال توجه جيم کرین، تحليلگر مسائل خليج فارس در مدرسه تجارت جاج دانشگاه 

  .ھای برق در کویت باعث حيرت او شده استب. کمبریج را به خود جلب کرده است
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قیمت دارد.
 

در حدود 50 سالی که از تعیین قیمت 2 
فلس می گذرد، کویت مثل دیگر کشورهای 
ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس از بیابانی 
فقیر و توس��عه نیافته به کشوری برخوردار 
از فناوری ه��ای پیش��رفته ب��ا مراکز خرید 
گسترده، آسمان خراش ها، خانه های بزرگ، 
خودروهای س��ریع و صنایع عظیمی تبدیل 
ش��ده که همگی حول اس��تخراج و پاالیش 

هیدروکربن ها بنا شده اند.
کویتی ه��ا در میان مردم جه��ان یکی از 
باالترین س��طح های زندگ��ی را دارند. آنها 
از امکانات درمانی و آموزش��ی بسیار خوبی 
برخوردار هس��تند. آنها در وس��ط بیابان با 
قیمتی بس��یار کم به آب فراوان دسترس��ی 
دارند، و در فضاهایی با تهویه مطبوع زندگی 
می کنند. آنچه که چنین رفاهی را امکان پذیر 
می کند، یارانه هایی اس��ت ک��ه باعث پایین 

آمدن فاحش بهای انرژی می شود.

دور باطل
عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، 
قط��ر و امارات متحده عربی ش��ش کش��ور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. 
نرخ رش��د جمعیت در این کش��ورها بسیار 
باالس��ت. یک گزارش واحد اطاعات نشریه 
اکونومیس��ت حاکی از آن اس��ت که تا سال 
2020 جمعیت کل کشورهای عرب خلیج 
فارس )ش��امل یمن( با یک سوم افزایش به 
53 میلیون نفر خواهد رسید، و بخش اعظم 

جمعیت زیر 25 سال سن خواهد داشت.
دولت ه��ای این کش��ورها ب��رای تأمین 
انتظ��ارات فزاینده و ف��راوان این جمعیت با 
مش��کل مواجه خواهند ش��د. خواسته های 
آنها مواردی نظیر اش��تغال، یارانه مس��کن، 
و ادامه خدمات تقریب��ا رایگان برای خود و 

فرزندانشان را شامل خواهد شد.
دولت ها برای پاسخ دادن به این انتظارات 
مجبور ب��ه ادامه کاری خواهند ش��د که به 
گفته تحلیلگران حوزه انرژی، در چند سال 
اخیر مشغول انجام آن بوده اند: کم کردن از 

صادرات هیدروکربن ها به بازارهای جهانی.
دویچ��ه بان��ک در فوری��ه 2012 )بهمن 
1390( گزارش��ی منتش��ر کرد ک��ه در آن 
ب��ه رابطه می��ان یارانه ها و می��زان تقاضای 
داخلی پرداخته شده بود. بنا بر این گزارش، 
»یارانه ها نقشی اساسی در افزایش تقاضای 

داخلی ایفا کرده اند«.
 

خانواده های سلطنتی حوزه خلیج فارس 
بیش از پیش مجبورند بخشی از نفت و گاز 
صادراتی را برای استفاده نیروگاه های داخلی 
بکار گیرند ت��ا برق ارزان قیم��ت الزم برای 

حفظ قرارداد اجتماعی را تأمین کنند.

پایین نگاه داش��تن مصنوع��ی قیمت ها 
باعث افزایش ش��دید مصرف شده است. در 
کشورهای حوزه خلیج فارس کسی چندان 
به فکر حفظ منابع طبیعی نیست. بهای برق 
در کویت آنقدر ناچیز است که بسیاری حتی 
زحمت پرداخت آن را به خود نمی دهند. این 

کار هیچ تبعاتی هم ندارد. معموال خود دولت 
هزینه قبض های پرداخت نش��ده را برعهده 

می گیرد. 
مارک لوییس، مدیر تحقیقات محصوالت 
اساس��ی در دویچه بانک، می گوید همه این 
رفتارها در یک الگوی کلی تعریف می شود. او 
به بی بی سی گفت: »باال بودن یارانه ها باعث 
رشد س��ریع مصرف داخلی می شود. میزان 
یارانه سوخت های فس��یلی در هیچ کجای 
جهان به ان��دازه کویت باال نیس��ت.« آقای 
لوییس یکی از نویس��ندگان گزارش دویچه 
بانک اس��ت. او معتقد است وضعیت موجود 
نوعی دور باطل اس��ت، که در آن یارانه های 
گ��زاف باعث افزایش تقاض��ای داخلی برای 
انرژی می ش��ود، و این ام��ر کاهش صادرات 
نفت و گاز به بازارهای خارجی را در پی دارد.

نتیجه این فرآیند کاهش درآمد دولت های 
خلی��ج فارس اس��ت، آن ه��م در حالی که 
هزینه این دولت ها در امور اجتماعی افزایش 
چش��مگیری داشته اس��ت. عاوه بر این، با 
گذش��ت زمان مت��وازن ک��ردن بودجه این 
کشورها دشوارتر می ش��ود. طبق برآوردها، 
در ح��ال حاض��ر دولت ه��ای ح��وزه خلیج 
فارس برای اجرای تعهدات در قالب قرارداد 
اجتماعی ش��ان، باید از 110 دالری که برای 
یک بش��که نفت دریافت می کنند، 80 دالر 

آن را صرف این نوع هزینه ها کنند. 

خزانه باز
جی��م کرین سیاس��ت کش��ورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج ]فارس[ در زمینه 
ان��رژی را بررس��ی کرده اس��ت. او می گوید 
درآمده��ای نفتی پایه و س��نگ بس��تر این 
کشورها هستند و خاندان های سلطنتی چاره 
دیگری ندارند. از نظر سیاسی، این دولت ها 
مایل نیس��تند مردم را با خود دشمن کنند. 
به همین خاطر هم در جریان بهار عربی درب 
خزانه را باز کردن��د و هزینه های عمومی را 
به نحو چشمگیری افزایش دادند. دستمزدها، 
مزای��ا و ش��مار بعضی مش��اغل دولتی هم 

به شکل تصاعدی بیشتر شد.
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فلس برای ھر کيلووات  ٢٧، کویت بھای برق را از ١٩۶۶در سال : "سی گفت بی او به بی

. فلس کاھش داد، و این رقم از آن زمان تابحال دست نخورده باقی مانده است ٢ساعت به 

  ."سنت دالر آمریکا ١این یعنی چيزی حدود 

  .قيمت دارد) سنت دالر آمریکا ١٩(پنس  ١٢ساعت الکتریسيته حدود در بریتانيا ھر کيلووات 

  

گذرد، کویت مثل دیگر کشورھای شورای  فلس می ٢سالی که از تعيين قيمت  ۵٠در حدود 

ھای  ھمکاری خليج فارس از بيابانی فقير و توسعه نيافته به کشوری برخوردار از فناوری

ھای بزرگ، خودروھای سریع و صنایع  ھا، خانه خراش آسمانپيشرفته با مراکز خرید گسترده، 

  .اند ھا بنا شده عظيمی تبدیل شده که ھمگی حول استخراج و پاالیش ھيدروکربن

آنھا از امکانات . ھای زندگی را دارند ھا در ميان مردم جھان یکی از باالترین سطح کویتی

وسط بيابان با قيمتی بسيار کم به  آنھا در. درمانی و آموزشی بسيار خوبی برخوردار ھستند

آنچه که چنين . کنند آب فراوان دسترسی دارند، و در فضاھایی با تھویه مطبوع زندگی می

ھایی است که باعث پایين آمدن فاحش بھای انرژی  کند، یارانه پذیر می رفاھی را امکان

  .شود می

  دور باطل

متحده عربی شش کشور عضو عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات 

یک . نرخ رشد جمعيت در این کشورھا بسيار باالست. شورای ھمکاری خليج فارس ھستند

جمعيت کل  ٢٠٢٠گزارش واحد اطالعات نشریه اکونوميست حاکی از آن است که تا سال 

ميليون نفر خواھد رسيد،  ۵٣سوم افزایش به  با یک) شامل یمن(کشورھای عرب خليج فارس 

  .سال سن خواھد داشت ٢۵اعظم جمعيت زیر  و بخش



بسیاری از ساختمان های مسکونی 
و تجاری از باالترین استانداردهای 

مصرف انرژی برخوردار نیستند
برای مثال، عمان ضمن افزایش یارانه ها، 
دس��تمزدها و مزایا، 50 هزار ش��غل جدید 
ایج��اد ک��رد. اکث��ر این مش��اغل در بخش 
دولتی ایجاد ش��دند. ای��ن اقدامات حدود 2 
میلیارد و 600 میلیون دالر هزینه داش��ت. 
اما آقای کرین معتقد است چنین رویه هایی 
نش��انگر آن است که کشورهای حوزه خلیج 
فارس »بنیان های اقتصادی خود را از درون 
می خورند و به س��اختار سیاسی شان لطمه 
می زنند«. او می گوید: »این دامی اس��ت که 
خودشان برای خود درست کرده اند.« بیشتر 
اقتصاددانان حوزه خلیج فارس، حتی آنهایی 
که برای خاندان های سلطنتی کار می کنند، 
ب��ا این ارزیابی موافقند. ب��ا این وجود، اقدام 
منظم و مداومی برای کاهش مصرف داخلی 

و کاهش یارانه ها انجام نمی گیرد.
برای مث��ال در دوبی سیس��تم دونرخی 

اعم��ال می ش��ود، و خارجی ه��ا باید مبلغ 
بیشتری از ش��هروندان خودی بپردازند. اما 
این هم تنها یک اس��تثنا اس��ت. در جاهای 
دیگر تاش ها ب��رای نزدیک کردن تعرفه ها 
ب��ه قیمت های واقعی بی نتیجه بوده اس��ت. 
یک مقام دولتی کویت به بی بی س��ی گفت: 
»تابح��ال از هیچیک از فرصت ها اس��تفاده 
نشده است. برای حل این مسأله به شجاعت 
سیاس��ی دردناک��ی نیاز اس��ت، چیزی که 

تابحال شاهد آن نبوده ایم.«

انرژی های جایگزین
در میان کش��ورهای حوزه خلیج فارس، 
کویت بیش از دیگران در مس��یر رسیدن به 
دموکراسی گام برداشته است. اما مجلس این 
کشور سرکش و بی نظم است و گرایش های 
عوام گرایانه در آن پررنگ اس��ت. در چنین 
ش��رایطی حتی در ص��ورت تمایل حاکمان 
ه��م کاه��ش یارانه ها بعید بنظر می رس��د. 
پس خانواده های سلطنتی برای رفع چالش 

انرژی، که فش��ار زیادی بر قرارداد اجتماعی 
آنه��ا با مردم وارد می کن��د، چه گزینه هایی 
پی��ش  رو دارند؟ اس��تفاده از مناب��ع انرژی 
جایگزین، نظیر انرژی خورش��یدی، یکی از 

این راه هاست.
 

اما مادام که خانه ها و مراکز تجاری مطابق 
باالترین استانداردهای مصرف بهینه انرژی 
س��اخته نش��وند، کش��ورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس همچنان در مسیری 

ناپایدار گام برخواهند داشت.
مایک وود مشاور وزارت برق و آب کویت 
اس��ت. او می گوی��د پرداخت یاران��ه از چند 
دهه پیش ادامه داش��ته، و یارانه بیش از 90 
درص��د هزینه تولید را در ب��ر می گیرد. این 
امر انگیزه مصرف کنندگان را برای س��اخت 
ساختمان هایی با مصرف انرژی بهتر از بین 
برده است. او به بی بی سی گفت که بیش از 
10 درصد تولید نف��ت کویت در داخل این 
کشور مصرف می شود، و پیش بینی می شود 
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ھای این کشورھا برای تأمين انتظارات فزاینده و فراوان این جمعيت با مشکل مواجه  دولت

ھای آنھا مواردی نظير اشتغال، یارانه مسکن، و ادامه خدمات تقریبا  خواسته. خواھند شد

  .رایگان برای خود و فرزندانشان را شامل خواھد شد

رای پاسخ دادن به این انتظارات مجبور به ادامه کاری خواھند شد که به گفته ھا ب دولت

کم کردن از صادرات : تحليلگران حوزه انرژی، در چند سال اخير مشغول انجام آن بوده اند

  .ھا به بازارھای جھانی ھيدروکربن

ميان گزارشی منتشر کرد که در آن به رابطه ) ١٣٩٠بھمن ( ٢٠١٢دویچه بانک در فوریه 

ھا نقشی  یارانه"بنا بر این گزارش، . ھا و ميزان تقاضای داخلی پرداخته شده بود یارانه

  ".اساسی در افزایش تقاضای داخلی ایفا کرده اند

  

ھای سلطنتی حوزه خليج فارس بيش از پيش مجبورند بخشی از نفت و گاز صادراتی  خانواده

قيمت الزم برای حفظ قرارداد  د تا برق ارزانھای داخلی بکار گيرن را برای استفاده نيروگاه

  .اجتماعی را تأمين کنند

  

در کشورھای . ھا باعث افزایش شدید مصرف شده است پایين نگاه داشتن مصنوعی قيمت

بھای برق در کویت آنقدر . فکر حفظ منابع طبيعی نيست حوزه خليج فارس کسی چندان به

این کار ھيچ تبعاتی ھم . دھند را به خود نمیناچيز است که بسياری حتی زحمت پرداخت آن 

  . گيرد ھای پرداخت نشده را برعھده می معموال خود دولت ھزینه قبض. ندارد
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گوید ھمه این رفتارھا در  مارک لویيس، مدیر تحقيقات محصوالت اساسی در دویچه بانک، می

ھا باعث رشد سریع  باال بودن یارانه: "سی گفت بی او به بی. شود یک الگوی کلی تعریف می

ھای فسيلی در ھيچ کجای جھان به اندازه کویت  ميزان یارانه سوخت. شود مصرف داخلی می

او معتقد است . آقای لویيس یکی از نویسندگان گزارش دویچه بانک است." باال نيست

ھای گزاف باعث افزایش تقاضای داخلی  وضعيت موجود نوعی دور باطل است، که در آن یارانه

  .شود، و این امر کاھش صادرات نفت و گاز به بازارھای خارجی را در پی دارد ی انرژی میبرا

  

ھای خليج فارس است، آن ھم در حالی که ھزینه این  نتيجه این فرآیند کاھش درآمد دولت

عالوه بر این، با گذشت زمان . ھا در امور اجتماعی افزایش چشمگيری داشته است دولت

ھای  طبق برآوردھا، در حال حاضر دولت. شود این کشورھا دشوارتر میمتوازن کردن بودجه 

دالری که  ١١٠شان، باید از  حوزه خليج فارس برای اجرای تعھدات در قالب قرارداد اجتماعی

  . ھا کنند دالر آن را صرف این نوع ھزینه ٨٠کنند،  برای یک بشکه نفت دریافت می

  خزانه باز

در زمينه انرژی را بررسی ] فارس[شورای ھمکاری خليج  جيم کرین سياست کشورھای عضو

ھای  گوید درآمدھای نفتی پایه و سنگ بستر این کشورھا ھستند و خاندان او می. کرده است

ھا مایل نيستند مردم را با خود  از نظر سياسی، این دولت. سلطنتی چاره دیگری ندارند

ھای  درب خزانه را باز کردند و ھزینهھمين خاطر ھم در جریان بھار عربی  به. دشمن کنند

دستمزدھا، مزایا و شمار بعضی مشاغل دولتی . نحو چشمگيری افزایش دادند عمومی را به

  .شکل تصاعدی بيشتر شد ھم به

این رقم تا سال 2030 به بیش از 20 درصد   
برسد: »نیاز مبرمی به ساخت ساختمان های 
تازه و اصاح س��اختمان های موجود وجود 
دارد. اما مکانیس��م های فعلی تأمین مالی و 
سازماندهی هنوز به حد کافی از این سیاست 

حمایت نمی کنند.«

با بهینه س��ازی مصرف ان��رژی می توان 
در س��اختمان های نوس��از ت��ا 50 درصد، و 
در س��اختمان های موج��ود ت��ا 25 درصد 
صرفه جوی��ی ک��رد. اس��تفاده از انرژی های 
جایگزین هنوز چندان مرس��وم نیست، اما 
کوی��ت به دنبال گس��ترش اس��تفاده از این 
منابع، به خصوص انرژی خورش��یدی است. 
این کش��ور قصد دارد تا سال 2030 پانزده 
درصد انرژی م��ورد نیاز خود را از این روش 
تأمی��ن کند. اما در این بین، گذش��ت زمان 

بی هزینه نیست. 
آق��ای وود می گوید پرداخت کمک هزینه 
ب��ه ش��هروندان و طرح های توس��عه جاری 
هزینه ه��ای دولت را افزای��ش داده، و دولت 
مجبور اس��ت برای متوازن کردن بودجه اش 
به��ای نفت را با رقمی نزدی��ک به نرخ بازار 
آزاد محاس��به کند. به اعتق��اد او، وضعیت 

»نگران کننده و غیرقابل دوام« است.
گزینه دیگر اس��تفاده از انرژی هس��ته ای 
است. عربستان سعودی بطور جدی به دنبال 
این گزینه اس��ت و امارات متحده عربی در 

س��ال 2017 اولین نیروگاه هس��ته ای خود 
را خواهد داش��ت. اما بعد از فاجعه سونامی 
سال گذش��ته در ژاپن، کویت بطور ناگهانی 
طرح های��ش ب��رای اح��داث نیروگاه ه��ای 
هسته ای را کنار گذاشت. یک منبع کویتی 
می گوید دولت این کشور بعد از حادثه ژاپن 

»ترسید«.

نگاه کوتاه مدت
ف��ارس  خلی��ج  ح��وزه  کش��ورهای  در 
برنامه ریزان و اقتصاد دانان به خوبی می دانند 
که بای��د به معضل یارانه ه��ا بپردازند. اما تا 
زمانی که قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 
باالست، بعید است که دولت ها در این زمینه 
اقدامی صورت دهند، به خصوص که بیشتر 
آنه��ا می توانند در صورت نیاز از ذخایر مالی 

عظیمشان استفاده کنند.
 

کویت درگیر بحران سیاسی شدیدی 
است

جالب اینکه با بکارگیری بیشتر محصوالت 
هیدروکربنی برای مصارف داخلی، کشورهای 
حوزه خلیج ف��ارس باعث باال ماندن قیمت 
این محصوالت در بازارهای جهانی می شوند، 
و به این ترتیب می توانند گرفتن تصمیمات 

اساسی و دشوار را به تأخیر بیندازند.
صن��دوق بین المللی پ��ول می گوید اگر 
کویت با همین رون��د به هزینه هایش ادامه 

دهد، تا س��ال 2017 همه پس اندازهایش را 
خرج خواهد کرد. اگر قیمت نفت در س��طح 
پایین تری تثبیت شود، همه کشورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس به استثنای 
قطر )که منابع غنی گاز دارد( مجبور خواهند 
ش��د یارانه ها و هزینه های عمومی را بشدت 
کاه��ش دهند، یا از ذخایر پولی ش��ان برای 

انجام تعهدات اجتماعی شان استفاده کنند.
م��ارک لوییس از دویچ��ه بانک می گوید 
پایی��ن آم��دن قیمت نف��ت می تواند لطمه 
زیادی به این کش��ورها بزند، اما به احتمال 
قوی این کاهش قیمت اتفاق نخواهد افتاد. 
برخی دیگر، نظی��ر مایک وود، معتقدند که 
افزایش عرضه نفت در بازار جهانی، که عمدتا 
از سوی عراق و آمریکا انجام می گیرد، امکان 

کاهش قیمت ها را بیشتر می کند.
ب��ا قیمت ه��ای کنون��ی، خانواده ه��ای 
سلطنتی دست کم برای مدتی می توانند به 
رویه فعلی شان ادامه دهند. اما یک تحلیلگر 
می گوی��د: »آنها به ان��دازه کافی دوراندیش 
نیستند. حاال وقت پرداختن به توسعه پایدار 

و یارانه هاست.«
نگرانی عمده این است که اگر خانواده های 
سلطنتی زودتر نگاه دوراندیشانه ای در پیش 
نگیرند، ممکن است شاهد قیام هایی باشند 
که تابحال چندان دامن گیرشان نشده است.
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مرده هاى زنده؛ پيشرفت در مسير آموزش جراحی

ب��ه تازگ��ی روش��ی ب��رای مومیایی 
اجس��اد در اتریش مورد استقبال قرار 
گرفته اس��ت که با انجام آن، اجس��اد 
تقریب��ا در ش��رایطی مش��ابه وضعیت 
افراد زنده حفظ می ش��وند. استفاده از 
این مومیایی ها در مطالعات دانشگاهی 
می تواند نقشی قابل توجه در پیشرفت 

دانش پزشکی داشته باشد.

مومیایی هایی ک��ه با این روش تهیه 
آموزش  ب��رای  می توانن��د  می ش��وند، 
جراحی به دانشجویان پزشکی و ارتقای 
مهارت های آنها به کار روند، ضمن آن 
که استفاده از آنها در مطالعات پزشکی 
به ایجاد و بهب��ود فنون و فناوری های 
جدید وابسته به جراحی کمک می کند.

با این ش��یوه مومیایی کردن اجساد 
ک��ه در ط��ول چندین دهه ب��ه وجود 
آمده و پیش��رفت کرده اس��ت، حالت 
و شکل طبیعی جس��د حفظ می شود. 
از جمله پوس��ت و ماهیچه ها همچنان 
قابل انعطاف باق��ی می مانند که باعث 
می ش��ود ان��دام بدن متحرک باش��ند. 

اعضای داخلی بدن هم به راحتی قابل 
شناسایی هس��تند و طوری به چاقوی 
جراحی واکنش نشان می دهند که گویا 

در بدن یک فرد زنده هستند.

این در حالی اس��ت که با روش های 
س��نتی مومیایی کردن اجس��اد که در 
آنه��ا از فرمالدئید اس��تفاده می ش��ود، 
جس��د س��فت و ش��کننده می شود و 
ب��ه همین دلی��ل، اس��تفاده از آنها در 
مطالعات پزشکی کمک زیادی به درک 
واکن��ش احتمالی بدن ب��ه یک روش 

مشخص جراحی نمی کند.

همانن��د هر مهارت عمل��ی دیگری، 
پزش��کان نیز ب��رای انج��ام جراحی و 

مهارت در آن باید تمرین کنند.

وقتی این امکان فراهم می ش��ود که 
پزش��کان بتوانند یک روش جراحی را 
قب��ل از انجام روی یک ف��رد زنده، بر 
یک جس��د تمرین کنند، آنها شناخت 
بهتری از ساختمان بدن پیدا می کنند. 
ای��ن کار همانند تمرین قب��ل از انجام 
عم��ل واقعی اس��ت و احتمال خطا در 
جریان جراحی روی انس��ان زنده را کم 

می کند.

سو بلک، رئیس مرکز شناخت انسان 
و س��اختمان بدن در دانش��گاه داندی 
می گوی��د: »س��ودی که جراح��ان )با 
اس��تفاده از این مومیایی ه��ا( می برند، 

بیش از حد است.«

تا سال 2006 میادی تمرین جراحی 
روی جس��دها در بریتانیا ممنوع بود و 
جراحان ناچ��ار بودند مهارت های خود 
را ب��ا تمری��ن روی مدل های مصنوعی 
یا اجس��اد حیواناتی مثل گربه، س��گ، 
خرگ��وش و خوک بیش��تر کنن��د، اما 
س��اختمان بدن حیوانات تفاوت زیادی 

در طول سده ها کالبدشکافی اجساد، شناخت دقیقی از شیوه عملکرد بدن انسان 
به دست داده است
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چه امروز . جاده آزادی، فرش قرمزی آکنده از شادی نيست. انقالب ھيچ گاه سرراست نيست

  .تبا درد و رقابت به دنيا آمده اسو چه چھار قرن پيش، آزادی ھمواره 

  

  

  

  

  

 ھای زنده؛ پيشرفت در مسير آموزش جراحی مرده

 

ھا کالبدشکافی اجساد، شناخت دقيقی از شيوه عملکرد بدن انسان به دست داده سده در طول 

  است

تازگی روشی برای موميایی اجساد در اتریش مورد استقبال قرار گرفته است به 

که با انجام آن، اجساد تقریبا در شرایطی مشابه وضعيت افراد زنده حفظ 

تواند نقشی  ھا در مطالعات دانشگاھی می استفاده از این موميایی. شوند می

  .قابل توجه در پيشرفت دانش پزشکی داشته باشد

توانند برای آموزش جراحی به دانشجویان  شوند، می ی که با این روش تھيه میھای موميایی

ھای آنھا به کار روند، ضمن آن که استفاده از آنھا در مطالعات  پزشکی و ارتقای مھارت

  .کند ھای جدید وابسته به جراحی کمک می پزشکی به ایجاد و بھبود فنون و فناوری

ه در طول چندین دھه به وجود آمده و پيشرفت کرده با این شيوه موميایی کردن اجساد ک

ھا ھمچنان قابل  از جمله پوست و ماھيچه. شود است، حالت و شکل طبيعی جسد حفظ می
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با انسان دارد.

پی��ش از ای��ن، اعضای ی��خ زده بدن 
انس��ان هم مورد اس��تفاده ب��ود، ولی 
احتمال عفونت و متاش��ی شدن آنها 
در م��دت یک ی��ا دو روز ب��اال می رود. 
اس��تفاده از جس��دهایی ه��م ک��ه ب��ا 
فرمالدئید مومیایی ش��ده اند هیچوقت 
به ان��دازه اس��تفاده از مومیایی هایی با 
شرایط مش��ابه بدن واقعی انسان، موثر 

نیستند.

دکت��ر لن��ا وت، جراح پ��ا در آلمان، 
می گوید: »جس��دی که ب��ا فرمالدئید 
مومیایی ش��ده است، اصا شبیه جسد 
واقعی نیست. فقط کافیست با چاقوی 
جراحی یک فشار کوچک به پوست آن 

بدهید تا از هم متاشی شود.«

او می گوی��د که رنگ جس��دها هم با 
مومیایی ب��ا فرمالدئید تغییر می کند و 
به همین دلیل زیر پوست، الیه هایی از 
بافت بدن به هم چسبیده اند و »سخت 
است تشخیص بدهید که آیا )این الیه( 

عصب است یا شریان و یا یک رگ.«
او اضافه می کند که چنین مش��کلی 
با جسدهای موسسه اتریشی که به این 
شیوه پیش��گام مومیایی شده اند، وجود 
ن��دارد و وقتی با آنها کار می کنید مثل 
این اس��ت که »گوی��ا در اتاق جراحی 
هس��تید. به واقعیت نزدیک تر اس��ت و 
این فرص��ت را دارید ک��ه ببینید بدن 
چطور عمل می کن��د و به همین دلیل 
جراحی )روی انسان( را به مراتب بهتر 

انجام می دید.«

در ش��یوه ای که با اس��تقبال روبه رو 
ش��ده است، جس��دهای مومیایی شده، 
شرایطی شبیه بدن زنده انسان را دارند

اف��زون بر ای��ن، فرمالدئی��د ماده ای 

سمی و سرطان زا نیز هست و استفاده 
از آن در بس��یاری از کش��ورها ممنوع 

است.

مکاشفه در قصابی
در اوایل ده��ه 1960 میادی، یک 
کالبدش��ناس ب��ه ن��ام والت��ر تایل که 
در موسس��ه ای در جن��وب اتریش کار 
می ک��رد، به دنب��ال روش��ی جایگزین 

مومیایی با فرمالدئید بود.
او زمانی به فکر شیوه جدید افتاد که 
دید در قصابی محله اش گوشتی که در 
نمک خوابانده ش��ده است، به مراتب از 
گوشتی که او در آزمایشگاهش داشت 
و آن را با فرمالدئید خش��ک کرده بود، 
بافت و انس��جام بهت��ر و باکیفیت تری 

دارد.

آق��ای تایل می گوید ک��ه نزدیک به 
30 س��ال طول کش��یده اس��ت تا این 
روش کامل ش��ود و بت��وان از آن برای 
مومیایی کردن جس��د انسان استفاده 
کرد. او برای رس��یدن به هدف نهایی، 
باره��ا آزم��ون و خطا داش��ت و زمان 
زیادی را صرف کرد، به گونه ای که یک 
مایع نگهدارنده را به بدن تزریق و بعد، 
برای دو س��ال آن را در همان مایع نگه 

می داشت.

او در نهای��ت، ب��ه ترکیب��ی از نوعی 
نمک، اسید بوریک که ضدعفونی کننده 
اس��ت، اتیلن گلیک��ول، یک ن��وع ماده 
ضدیخ و مقدار بس��یار ان��دک و جزئی 

فرمالدئید رسید.

ای��ن ترکی��ب ضدباکت��ری و از بین 
برنده قارچ های احتمالی روی جسد نیز 
هست و به همین دلیل می توان جسد 
را بدون دس��تکش کالبدش��کافی کرد. 
با این شیوه، جس��دها در دمای هوای 
معمولی یک اتاق هم ماندگار می شوند.

هم اکن��ون جس��دهایی ک��ه ب��رای 
مومیای��ی ب��ه این ش��یوه به موسس��ه 
اتریش��ی گرز سپرده می ش��وند، برای 
نزدی��ک به یک س��ال در محفظه هایی 
مخصوص نگه��داری می ش��وند و بعد 
به کیس��ه هایی پاس��تیکی منتقلشان 

می کنند.

وقتی این جس��دها مایع اضافی خود 
را از دست دادند، حالتی ارتجاع پذیرتر 
و ش��بیه تر به بدن واقعی پیدا می کنند 
و در مرحل��ه بعد، رنگ قرم��ز به بدن 
تزریق می ش��ود تا به رگ ها و گوش��ت 

بدن، رنگی طبیعی داده شود.
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اعضای داخلی بدن ھم به . شود اندام بدن متحرک باشند مانند که باعث می انعطاف باقی می

دھند که گویا در  شان میراحتی قابل شناسایی ھستند و طوری به چاقوی جراحی واکنش ن

  .بدن یک فرد زنده ھستند

ھای سنتی موميایی کردن اجساد که در آنھا از فرمالدئيد  این در حالی است که با روش

شود و به ھمين دليل، استفاده از آنھا در  شود، جسد سفت و شکننده می استفاده می

ش مشخص جراحی مطالعات پزشکی کمک زیادی به درک واکنش احتمالی بدن به یک رو

  .کند نمی

ھمانند ھر مھارت عملی دیگری، پزشکان نيز برای انجام جراحی و مھارت در آن باید تمرین 

  .کنند

شود که پزشکان بتوانند یک روش جراحی را قبل از انجام روی یک  وقتی این امکان فراھم می

این کار . کنند يدا میفرد زنده، بر یک جسد تمرین کنند، آنھا شناخت بھتری از ساختمان بدن پ

ھمانند تمرین قبل از انجام عمل واقعی است و احتمال خطا در جریان جراحی روی انسان 

  .کند زنده را کم می

سو بلک، رئيس مرکز شناخت انسان و 

: گوید ساختمان بدن در دانشگاه داندی می

با استفاده از این (سودی که جراحان "

  ."ستبرند، بيش از حد ا می) ھا موميایی

ميالدی تمرین جراحی روی  ٢٠٠۶تا سال 

جسدھا در بریتانيا ممنوع بود و جراحان 

ھای مصنوعی یا اجساد حيواناتی مثل گربه،  ھای خود را با تمرین روی مدل ناچار بودند مھارت

  .سگ، خرگوش و خوک بيشتر کنند، اما ساختمان بدن حيوانات تفاوت زیادی با انسان دارد

زده بدن انسان ھم مورد استفاده بود، ولی احتمال عفونت و متالشی  ای یخپيش از این، اعض

استفاده از جسدھایی ھم که با فرمالدئيد . رود شدن آنھا در مدت یک یا دو روز باال می

ھایی با شرایط مشابه بدن واقعی  اند ھيچوقت به اندازه استفاده از موميایی موميایی شده

  .انسان، موثر نيستند

جسدی که با فرمالدئيد موميایی شده است، اصال : "گوید ا وت، جراح پا در آلمان، میدکتر لن

فقط کافيست با چاقوی جراحی یک فشار کوچک به پوست آن . شبيه جسد واقعی نيست

  ."بدھيد تا از ھم متالشی شود
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مرکز آمار ايران:

رشد اقتصادى سال1391 ايران 
را ۵.4 - درصد )منفی( اعالم کرد

براساس گزارش مرکز آمار ، رشد اتصادی 
ایران در سال گذشته منهای پنج و چهاردهم 
درصد بوده اس��ت. این اولین آمار رسمی از 
وضعی��ت اقتصادی ایران در دو س��ال اخیر 

است.

مرکز آماردر تنها جدولی که منتشر کرده 
است رشد اقتصادی ایران را از سال 1371 تا 

سال 1391 نشان می دهد.

بنابه آمار ارائه ش��ده، در سال 1387 نیز 
رشد اقتصادی ایران به مرز صفر نزدیک شده 

بود.

در س��الهای اخیر ایران درآمدهای نفتی 

باالیی داش��ت، ام��ا به عقیده کارشناس��ان 
نتوانس��ت از این فرصت تاریخی اس��تفاده 
کن��د و با کاهش ق��درت خری��د خانوارها، 
کاهش تولید و کاهش سرمایه گذاری، رشد 

اقتصادی ایران منفی شد.

این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی 
وضعیتی نامتعادل داش��ته است به گونه ای 
که بعد از افت اقتصاد ایران در س��ال 1387 
دوب��اره رش��د اقتصادی در س��ال 1388 به 
باالی 3 درصد  رس��ید ولی س��ال بعد از آن 
یعنی سال 1389 این رشد دو برابر شد و به 
باالی 6 درصد رسید، هرچند در سال 1390 

دوباره این رشد نصف شد.

بعد از آن بانک مرکزی به عنوان مهمترین 
مرجع انتش��ار آمارهای مربوط به ش��اخص 
های کان اقتصادی، به جای رشد اقتصادی 
چند نقطه گذاشت و انتقادها از از دولت آقای 
احمدی نژاد برای انتشار آمار بی نتیجه ماند.

اکنون مرکز آمار ایران به عنوان یکی دیگر 
از منابع اصلی تولید و انتش��ار آمار در ایران 
می گوید که رشد اقتصادی در سال گذشته 

منفی 5.4 درصد بوده است.

افت رشد اقتصادی تا این حد فقط با دوران 
جنگ هشت ساله با عراق قابل مقایسه است 
که نیم��ی از درآمدهای نفتی هزینه جنگ 
می ش��د و ب��ه دلیل فرار س��رمایه و نیروی 
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رشد اقتصادی پائين و پرنوسان و نرخ باالی تورم که ناشی از وابستگی بخش :گوید  آقای طيب نيا می

خارجی و بودجه دولت به درآمدھای سھل الوصول نفتی است، منشا اصلی مشکالت اقتصادی ایران 

 تاس

دولت آقای احمدی نژاد . ميليارد دالر بود ٧٠٠درآمدھای نفتی در دولت آقای احمدی نژاد بيش از 

تصميم گرفت درآمد نفتی را سربه سفره مردم بياورد و این دیدگاه موجب شد مشکالت اقتصادی "

 ".کشوروخيم تر شود

ورم که ناشی از وابستگی بخش رشد اقتصادی پائين و پرنوسان و نرخ باالی ت"به گفته آقای طيب نيا، 

منشا اصلی مشکالت اقتصادی ایران " خارجی و بودجه دولت به درآمدھای سھل الوصول نفتی است

 .است

صنعت با رکود عميق .قرار دارد" شرایطی ویژه "اکنون در کشوروزیر اقتصاد تاکيد کرده است که اقتصاد 

اکنون به دليل تحریم ھای .یم داردو شدید مواجه است و بخش عمده این مشکل ریشه در تحر

گسترده بين المللی، فروش نفت ایران تقریبا نصف شده و عالوه بر آن به دليل تحریم ھای بانکی، 

 .ایران قادر نيست پول ھای فروش نفت را به سادگی منتقل کند

 

 

 

 درصد رسيد ۴٠تورم به مرز نرخ 
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با ھمه کشورھا، ھم طرف ھای مصرف "برای افزایش توان توليد است که آقای زنگنه گفته 

توانند در توسعه نفت ایران و اجرای طرح  کننده و ھم توليد کننده و شرکت ھای بزرگی که می

 ".ھای توسعه این صنعت مھم نقش داشته باشند، مذاکره خواھيم کرد

آقای زنگنه در دولت محمد خاتمی شرکت ھای نفتی بين المللی به خصوص در دوران وزارت 

شرکت ھای غربی با وزارت نفت ایران ھمکاری تنگاتنگی داشتند و در بسياری از پروژه ھای 

نفت و گاز حضور داشتند اما در ھشت سال گذشته با گسترش تحریم ھای بين المللی به 

 .تدریج بازار ایران را ترک کردند

بازار و "ن آقای زنگنه می گوید که ھيچ منعی برای جلب این شرکت ھا وجود ندارد و اکنو

امکانات کشور را برای جلب مشارکت آنان در دوران جدید توسعه صنعت نفت به آنھا مجددا 

 ".عرضه خواھيم کرد

با توجه به شرایط موجود، برای اینکه بتوانيم صادرات داشته باشيم "به گفته آقای زنگنه 

 ".معضالت زیادی پيش رویمان است ولی باید تالش کنيم صادرات نفت را افزایش دھيم

  :مرکز آمار ایران

 

اعالم کرد )منفی(درصد  - ۵٫۴ایران را  ١٣٩١شد اقتصادی سالر  

پنج و چھاردھم درصد منھای تصادی ایران در سال گذشته رشد ا، گزارش مرکز آمار براساس 

 .رسمی از وضعيت اقتصادی ایران در دو سال اخير است این اولين آمار. بوده است

 ١٣٩١تا سال  ١٣٧١رشد اقتصادی ایران را از سال  استمنتشر کرده  که تنھا جدولی درمرکز آمار

 .نشان می دھد

 .نيز رشد اقتصادی ایران به مرز صفر نزدیک شده بود ١٣٨٧آمار ارائه شده، در سال  هبناب

ھای نفتی باالیی داشت، اما به عقيده کارشناسان نتوانست از این فرصت در سالھای اخير ایران درآمد

تاریخی استفاده کند و با کاھش قدرت خرید خانوارھا، کاھش توليد و کاھش سرمایه گذاری، رشد 

 .شداقتصادی ایران منفي



انس��انی و تحریم های غرب، رشد اقتصادی 
غی��ر ممکن بود. اما بعد از آن، در تمام دوره 
ها با وجود آنکه اهداف رشد اقتصادی به طور 
کامل محقق نمی شد، اما رشد اقتصادی جز 

یک بار به زیر صفر نرسید.

آم��ار تازه نش��ان می دهد ک��ه وضعیت 
اقتصادی ایران تا س��ال 1386 بعد از مدتها 
در شرایط نسبتا متعادل و باثباتی قرار گرفته 
بود و رشد اقتصادی باالی هفت درصد بود، 
اما یک سال بعد رشد اقتصادی به مرز صفر 
نزدیک شد و رکود اقتصادی بر کشور حاکم 

شد.

بع��د از آن وضعیت اقتصادی کمی بهبود 
پیدا کرد ولی در دو س��ال اخیر به خصوص 
بعد از تشدید تحریم های بین المللی دوباره 
همان شرایط با ش��دت بیشتری بر اقتصاد 
ایران حاکم شد و گزارش تازه نشان می دهد 
که دامنه رکود اقتصادی عمیق تر شده است.

رکود اقتصادى

اخیرا وزیر اقتصاد ایران، مشکات اقتصادی 
این کشور را با اشتباه دولت محمود احمدی 
نژاد در استفاده از درآمدهای نفتی و تحریم 
های بین المللی مرتبط دانسته و گفته است: 
آقای احمدی نژاد با تزریق درآمدهای نفتی 
به بودجه همان اش��تباهی را تکرار کرد که 

یک بار دهه پنجاه خورشیدی اتفاق افتاد.

به عقیده کارشناس��ان، در هش��ت سال 
گذشته دولت آقای احمدی نژاد همان تجربه 
را با وجود هش��دارهای برخ��ی اقتصاددانان 
دوباره تک��رار کرد و با افزای��ش درآمدهای 
نفتی، همان شیوه را برای مصرف درآمدهای 
نفتی در پیش گرفت به طوری که نقدینگی 
به ش��دت افزایش یافت و تورم نیز از کنترل 

خارج شد.
 

آقای طیب نیا می گوید :رش��د اقتصادی 
پائین و پرنوسان و نرخ باالی تورم که ناشی 
از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به 
درآمدهای س��هل الوصول نفتی است، منشا 

اصلی مشکات اقتصادی ایران است

درآمدهای نفت��ی در دولت آقای احمدی 
ن��ژاد بیش از 700 میلی��ارد دالر بود. دولت 
آق��ای احمدی نژاد »تصمی��م گرفت درآمد 
نفتی را سربه سفره مردم بیاورد و این دیدگاه 
موجب شد مشکات اقتصادی کشوروخیم 

تر شود.«

به گفته آقای طیب نیا، »رش��د اقتصادی 
پائین و پرنوسان و نرخ باالی تورم که ناشی 
از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به 
درآمدهای سهل الوصول نفتی است« منشا 

اصلی مشکات اقتصادی ایران است.

وزیر اقتصاد تاکید کرده است که اقتصاد 
کش��وراکنون در »شرایطی ویژه » قرار دارد.

صنعت با رکود عمیق و ش��دید مواجه است 
و بخش عمده این مش��کل ریشه در تحریم 
دارد.اکنون به دلیل تحریم های گسترده بین 
المللی، فروش نفت ایران تقریبا نصف شده 
و عاوه بر آن ب��ه دلیل تحریم های بانکی، 
ایران قادر نیست پول های فروش نفت را به 

سادگی منتقل کند.
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ايران از قبول روپيه 
براى نفت صادراتی منصرف شده است

به نوشته نشریه هندی زنگنه توافق 
قبلی ایران با هند را قابل قبول ندانسته 

است.

نش��ریه هندی »ایندیان اکسپرس« 
گ��زارش کرده اس��ت که بی��ژن نامدار 
زنگن��ه، وزیر نفت جمهوری اس��امی، 
در ماقات اخیر خود با س��فیر هند در 
تهران گفته است که ایران مایل نیست 
بهای تمامی نفت صادراتی خود به هند 
را به صورت روپیه هندی دریافت کند.

ب��ه گفته این روزنام��ه، در ماه ژوئیه 
س��ال ج��اری، دولت ایران ب��ا دریافت 
روپی��ه در ازای ص��د در صد پول نفت 
صادرات��ی ب��ه هند موافقت ک��رده بود 
آنه��م در حالی که ن��رخ برابری روپیه 
در براب��ر ارزهای معتب��ر بین المللی در 
ح��ال کاهش بود و اج��رای این توافق 
می توانس��ت پول ملی هن��د را تقویت 

کند.

در ادامه این گزارش آمده اس��ت که 
با توجه ب��ه توافق ماه ژوئیه، وزیر نفت 
هند به نخست وزیر این کشور تضمین 
داده بود که با وارد کردن یازده میلیون 
تن نفت بیش��تر از ایران در سال مالی 
ج��اری و تادیه بهای آن به روپیه، هند 
خواهد توانس��ت حدود 9 میلیارد دالر 
آمریکای��ی در پرداخت های ارزی خود 

صرفه جویی کند.

پیش از این تواف��ق، ایران بهای 45 
درص��د از نفت صادراتی خود به هند را 
به ارز محلی دریاف��ت می کرد اما بقیه 
این مبلغ می بایس��ت به ارزهای معتبر، 
ب��ه خصوص ی��ورو پرداخت ش��ود. به 
نوشته روزنامه ایندیان اکسپرس، وزیر 
نفت ایران خواسته است که از این پس 

هم به همان ترتیب عمل شود.
روزنامه ایندیان اکس��پرس به نقل از 
منابع��ی که از آنها نام نبرده، نقل کرده 
که آقای زنگنه در دیدار با س��فیر هند 

همچنی��ن به او گفته اس��ت که رئیس 
کل بان��ک مرکزی ایران از مش��کاتی 
شکایت داشته که در راه انتقال یورو از 
هند به سایر کش��ورها وجود دارد. این 
وضعیت باعث ش��ده است تا جمهوری 
اس��امی در راه خری��د غ��ذا و دارو از 
مح��ل عواید نفت صادرات��ی به هند با 

مشکاتی روبرو شود.
 

ایران خواستار دریافت بیش از 
نیمی از بهای نفت صادراتی به ارز 

معتبر شده است

آمری��کا از کش��ورهای عمده خریدار 
نفت ایران خواس��ته اس��ت تا بر نحوه 
هزینه ش��دن به��ای نف��ت وارداتی از 
جمه��وری اس��امی نظ��ارت کنند به 
نح��وی که این پول ب��رای خرید اقام 
بشردوس��تانه م��ورد نیاز م��ردم ایران، 
مانن��د غذا و دارو، ب��ه کار رود و دولت 
ایران نتوان��د عواید نفت��ی را به خرید 
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اقام��ی اختص��اص ده��د ک��ه از نظر 
آمریکا، می تواند ب��ه ادامه فعالیت های 
هسته ای جمهوری اسامی کمک کند.

به نوشته روزنامه هندی، آقای زنگنه 
به سفیر هند گفته است که ایران مایل 
اس��ت توافق موجود مورد تجدید نظر 
قرار گیرد و دو طرف به نحوه پرداخت 
قبلی، یعن��ی 45 درص��د روپیه و 55 

درصد یورو بازگردند.

سرمایه گذاری مشترک هم »قابل 
قبول نیست«

در این گزارش همچنین آمده اس��ت 
که وزیر نفت ایران به اطاع سفیر هند 
رس��انده اس��ت که تواف��ق قبلی دولت 
ایران با مشارکت هند در سرمایه گذاری 
در طرح اکتشاف و استخراج گاز حوزه 
فرزاد »قابل قبول نیست« و او نخواهد 
توانست این طرح را به دولت و مجلس 

ایران بقبوالند.

ظاه��را تواف��ق قبلی ایران ب��ا هند، 
ع��اوه بر قبول صد درص��د بهای نفت 
صادرات��ی به روپیه، ش��امل توافق هند 
برای س��رمایه گذاری در این طرح گاز 
هم بوده و به نوشته ایندیان اکسپرس، 
اخی��را در هند اقداماتی برای راه اندازی 
یک شرکت س��رمایه گذاری هندی به 

جری��ان افت��اده بود تا این ط��رح را در 
دست بگیرد.

 
دولت هن��د انتظار داش��ت توافق با 
ایران باعث جلوگیری از تضعیف بیشتر 

روپیه در برابر ارزهای معتبر شود
هدف از تاس��یس این ش��رکت این 
بوده است که شرکت های عمده هندی 
مجبور به مشارکت در این طرح نباشند 
و در معرض تحریم های ایاالت متحده 

قرار نگیرند.

این روزنامه می افزاید که دولت جدید 
ای��ران همچنین پیش��نهاد فروش گاز 

ارزانقیمت به هندی ها در ازای سرمایه 
گذاری آنان در طرح های پتروش��یمی 
در عس��لویه یا چابهار را نیز قابل قبول 

ندانسته است.

هنوز مقامات ایرانی در مورد گزارش 
روزنامه هندی اظهارنظری نکرده اند.

ای��االت متحده به منظور وادار کردن 
جمهوری اس��امی به قب��ول مصوبات 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در مورد 
برنامه های هس��ته ای این کشور، یک 
رش��ته تحریم ه��ای تج��اری و مالی را 
علی��ه ایران وض��ع کرده ک��ه از جمله 
شامل محدودیت شدید صادرات نفت و 
سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی 

ایران است.

از زم��ان بح��ران گروگانگی��ری در 
س��فارت آمریکا در ته��ران در بیش از 
سی س��ال پیش، آمریکا روابط تجاری 
و مال��ی چندانی با جمهوری اس��امی 
نداش��ته ام��ا مقامات آمریکایی س��ایر 
کشورها را برای محدود کردن مبادالت 

با ایران تحت فشار قرار داده اند.
بر خاف تحریم های مصوب شورای 
امنی��ت س��ازمان مل��ل، تحریم ه��ای 
یکجانب��ه آمریکا و اروپائیان علیه ایران 
برای س��ایر کشورها الزام آور نیست اما 
ش��رکت های بین الملل��ی از بیم اقدام 
تافی جویان��ه آمری��کا و محدود کردن 

دسترسی آنها به بازار و تسهیات مالی 
ایاالت متحده، ناگزیر به تبعیت از این 

تحریم ها شده اند.
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کرد  صادراتی خود به ھند را به ارز محلی دریافت میدرصد از نفت  ٤٥پيش از این توافق، ایران بھای 

به نوشته روزنامه ایندیان . بایست به ارزھای معتبر، به خصوص یورو پرداخت شود اما بقيه این مبلغ می

  .اکسپرس، وزیر نفت ایران خواسته است که از این پس ھم به ھمان ترتيب عمل شود

ه از آنھا نام نبرده، نقل کرده که آقای زنگنه در دیدار با روزنامه ایندیان اکسپرس به نقل از منابعی ک

سفير ھند ھمچنين به او گفته است که رئيس کل بانک مرکزی ایران از مشکالتی شکایت داشته که 

این وضعيت باعث شده است تا جمھوری . در راه انتقال یورو از ھند به سایر کشورھا وجود دارد

  .از محل عواید نفت صادراتی به ھند با مشکالتی روبرو شوداسالمی در راه خرید غذا و دارو 

  

  ایران خواستار دریافت بيش از نيمی از بھای نفت صادراتی به ارز معتبر شده است

آمریکا از کشورھای عمده خریدار نفت ایران خواسته است تا بر نحوه ھزینه شدن بھای نفت وارداتی از 

ه این پول برای خرید اقالم بشردوستانه مورد نياز مردم ایران، جمھوری اسالمی نظارت کنند به نحوی ک

مانند غذا و دارو، به کار رود و دولت ایران نتواند عواید نفتی را به خرید اقالمی اختصاص دھد که از نظر 

  .ای جمھوری اسالمی کمک کند ھای ھسته تواند به ادامه فعاليت آمریکا، می

گنه به سفير ھند گفته است که ایران مایل است توافق موجود مورد به نوشته روزنامه ھندی، آقای زن

  .درصد یورو بازگردند ٥٥درصد روپيه و  ٤٥تجدید نظر قرار گيرد و دو طرف به نحوه پرداخت قبلی، یعنی 

  "قابل قبول نيست"سرمایه گذاری مشترک ھم 

ھند رسانده است که توافق در این گزارش ھمچنين آمده است که وزیر نفت ایران به اطالع سفير 

قابل "گذاری در طرح اکتشاف و استخراج گاز حوزه فرزاد  قبلی دولت ایران با مشارکت ھند در سرمایه

  .و او نخواھد توانست این طرح را به دولت و مجلس ایران بقبوالند" قبول نيست

به روپيه، شامل توافق  ظاھرا توافق قبلی ایران با ھند، عالوه بر قبول صد درصد بھای نفت صادراتی

گذاری در این طرح گاز ھم بوده و به نوشته ایندیان اکسپرس، اخيرا در ھند اقداماتی  ھند برای سرمایه

  .اندازی یک شرکت سرمایه گذاری ھندی به جریان افتاده بود تا این طرح را در دست بگيرد برای راه
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از تضعيف بيشتر روپيه در برابر ارزھای معتبر  دولت ھند انتظار داشت توافق با ایران باعث جلوگيری

  شود

ھای عمده ھندی مجبور به مشارکت در این  ھدف از تاسيس این شرکت این بوده است که شرکت

  .ھای ایاالت متحده قرار نگيرند طرح نباشند و در معرض تحریم

ھا در ازای  يمت به ھندیافزاید که دولت جدید ایران ھمچنين پيشنھاد فروش گاز ارزانق این روزنامه می

  .ھای پتروشيمی در عسلویه یا چابھار را نيز قابل قبول ندانسته است سرمایه گذاری آنان در طرح

  .اند ھنوز مقامات ایرانی در مورد گزارش روزنامه ھندی اظھارنظری نکرده

ان ملل در ایاالت متحده به منظور وادار کردن جمھوری اسالمی به قبول مصوبات شورای امنيت سازم

ھای تجاری و مالی را عليه ایران وضع کرده که  ای این کشور، یک رشته تحریم مورد برنامه ھای ھسته

  .گذاری خارجی در بخش انرژی ایران است از جمله شامل محدودیت شدید صادرات نفت و سرمایه

مریکا روابط تجاری و از زمان بحران گروگانگيری در سفارت آمریکا در تھران در بيش از سی سال پيش، آ

مالی چندانی با جمھوری اسالمی نداشته اما مقامات آمریکایی سایر کشورھا را برای محدود کردن 

  .اند مبادالت با ایران تحت فشار قرار داده

ھای یکجانبه آمریکا و اروپائيان عليه  بر خالف تحریم ھای مصوب شورای امنيت سازمان ملل، تحریم

جویانه آمریکا  المللی از بيم اقدام تالفی بينرھا الزام آور نيست اما شرکت ھای ایران برای سایر کشو

ھا  تبعيت از این تحریم محدود کردن دسترسی آنھا به بازار و تسھيالت مالی ایاالت متحده، ناگزیر به و

  .اند شده

  اقتصاد بریتانيا در حرکت به سوی بھبودی است
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

برگزارى مجمع عمومی عادى ساالنه اتاق ايران و انگليس
)مورخ22 امرداد1392 (

مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق بازرگانی 
ای��ران و انگلیس حس��ب روال و بر اس��اس 
دعوت رس��می اتاق راس ساعت 15 روز سه 
ش��نبه 22 امرداد با حض��ور اکثریت اعضاء 
دارنده کارت معتبر تشکیل و برگزار گردید .

 
در این جلس��ه بعد از اعام دستور جلسه 
توسط نایب رییس و دبیرکل اتاق ،مهندس 
خاموشی رییس اتاق ضمن خوش آمد گوئی 
به اعضاء حاضر درجلس��ه به اختصار درباره 
اقدامات در خور تقدیری که در سال گذشته 
،به ویژه در خصوص تس��هیل صدور ویزای 
ورود به انگلیس، آن هم در شرایط نا مساعد 
حاکم از سوی دبیرخانه و در همکاری با اتاق 
بازرگانی بریتانیا و ایران در این زمینه به عمل 
آمده اس��ت ، به تفصیل درباره اقداماتی که 
در مس��یر تلطیف روابط اقتصادی دو کشور 
به عمل آم��ده،از جمله اعزام چندین هیات 
ب��ه لندن وبه ویژه آحرین س��فر به انگلیس 
ودیدار و گفت و گو با مسئوالن اتاق بازرگانی 
انگلیس و ای��ران ،لرد المونت ،لرد فیلیپس.

شرکت در گردهمایی ودیدار اعضاء دو اتاق، 
دی��دار و گف��ت و گو با ش��بکه بانکی ایران 
درلندن دردفتر »پرشیا بانک اینترناشنال« و  
دیدار و گفت و گو با جک استراو، وزیر اسبق 
خارج��ه بریتانیا و در حال نایب رییس گروه 
دوس��تی پارلمانی بریتانیا و ایران و... که در 
کل منجر به چاپ ونش��ر مقاالتی در جراید 
انگلیس وپاس��خ وپرس��ش های رادیو یی و 
تلویزیونی در باره ضرورت بازگشایی سفارت 
خانه های دوکشور گردید، بیاناتی ایراد کرد.

س��پس باتوحه به برنامه انتخابات هیات 
مدیره، هیات رییس��ه مجمع ، متش��کل از 
آقایان ایرج دانش، ش��اهرخ ظهیری، رامین 
طاعتی و س��ید محمد رضوی ش��یرازی به 
عنوان رییس، نظار و منش��ی ب��ه اتفاق آراء 
انتخاب ودر جایگاه هیات رییس��ه مس��تقر 

شدند
براس��اس دستور جلس��ه نخست گزارش 
عملکرد هیات مدیره عنوان مجمع عمومی 
قرائت و مورد تائید قرار گرفت. سپس گزارش 
بازرس قانونی اتاق توسط خانم مطلب زاده، 

بازرس قانونی اتاق، قرائت و مورد تائید قرار 
گرفت. پس از آن گزارش و صورت های مالی 
توسط حسابرس اتاق مطرح و مورد تائید قرار 
گرفت. سپس برنامه و بودجه سال جاری اتاق 
ن توسط دکتر امینی، نایب رئیس و دبیرکل 
اتاق،قرائ��ت گردید و بعد از ادای پرس��ش و 
پاسخ و برخی توضیح های ضرور از تصویب 
گذشت. در پی روزنامه اطاعات نیز به عنوان 

روزنامه رسمی اتاق انتخاب گردید. 
در پای��ان مراس��م راّی گیری اعضا هیات 
مدیره انجام گردید و آقایان مهندس علینقی 
سید خاموش��ی، دکتر امیرهوشنگ امینی، 
ع��اء میرمحمدصادقی، جعف��ر ذره بینی، 
مهندس علی حمزه نژاد و خانم ها زهرا نقوی 
و مرضی��ه ابراهیمی به عن��وان اعضا اصلی 
هیات مدیره جدید و آقایان دکتر محس��ن 
بهرامی ارض اقدس و مهندس حس��ن نیک 
کار اصفهانی به عنوان اعضا علی البدل هیات 
مدی��ره و خانم زهرا مطل��ب زاده به عنوان 
بازرس و حس��ابرس اصلی وآقای شجاع به 
عنوان بازرس علی البدل اتاق انتخاب شدند. 

برگزارى کميسيون هاى تخصصی اتاق
با توجه به تصمیم اعضاء کمیس��یون ها، 
در دورموردگ��زارش جلس��ات کمیس��یون 
های بازرگانی، صنعت و فناوری های نوین، 

همچنین کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری 
و مشارکت ها در تیرماه به مناسبت همزمان 
شدن با ماه مبارک رمضان جلسه کمیسیون 

های مورد اشاره   برگزار نگردید.درحالی که 
درامرداد و شهریور جلسه کمیسیون ها طبق 

روال برگزار شد.
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برگزارى جلسه ماهانه هيات مديره اتاق ايران و انگليس
در سه ماهه ی تابستان سال جاری طبق 
روال همه ماهه  اولین یک شنبه هرماه جلسه 
هیات مدیره اتاق با حضور کلیه اعضاء راس 
ساعت 15 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و 

برگزار شد. 
در نخس��تین جاس��ه انتخاب��ات داخلی 
هیات مدی��ره منتخب مجمع برگ��زار و به 
ترتیب آقایان مهندس علی نقی خاموش��ی 

،دکت��ر امی��ر هوش��نگ امینی،ع��اء میر 
محمدصادقی،مهن��دس عل��ی حم��زه نژاد 
،خان��م زهرا نقوی و آق��ای جعفر ذره بینی 
وخان��م مرضیه امیرابراهیم��ی به ترتیب به 
عن��وان ریی��س هی��ات مدیره،نایب رییس 
ودبیرکل،نایب رییس ، خزانه دار ،دبیر هیات 

مدیره ومدیران هیات مدیره انتخب شدند
درکلیه حلس��ه های دیگر نخست طبق 

روال تب��ادل اخبار اقتصادی کش��ور ، ارائه 
عملک��رد دبیرخانه ، به ویژه اقدامات اتاق در 
همکاری با اتاق انگلیس و ایران در لندن در 
زمینه تسهیل صدور ویزای ورود به انگلیس، 
بازگش��ایی س��فارت و به طورکلی مس��ایل 
ومشکات اقتصادی دوکشور ایران و انگلیس 
و برنام��ه هایی که بایس��تی در دولت آینده 
مورد اقدام قرار گیرد، بحث و گفت و گو شد

برگزارى کميسيون عضويت
در تابستان سال جاری کمیسیون عضویت 
با جایگزین شدن آقای مهندس علی حمزه 
نژاد به جای آقای دکتر علی شرقی همه ماهه 
با حضور کلیه اعضاء و به ریاست دکتر امینی 
تش��کیل کردید در این دوره پس از بررسی 
درخواست های دریافتی با 9مورد درخواست 

عضویت جدید به شرح زیر موافقت شد:

شرکت لیان پاد به مدیریت آقای   -1

حمید بختیاری رایانی
ش��رکت س��ام الکترونی��ک ب��ه   -2

مدیریت آقای محمدحسین برخوردار
اصفهان  فوالدی  پروفیل  شرکت   -3

به مدیریت آقای قاسمعلی جباری دیزیچه
ش��رکت پارس نیکو به مدیریت   -4

آقای امیر حاج عبدالعلی بزاز
شرکت وفاس��ازان بین الملل، به   -5

مدیریت آقای وفا معماری مقدم

ش��رکت شیرهای س��اختمانی و   -6
صنعتی ایران، به مدیریت آقای احمد جلیلی

شرکت بیناس انرژی، به مدیریت   -7
آقای علی فرهمند

شرکت آرش��ام وندا، به مدیریت   -8
خانم الهام ستاری

ش��رکت مه��ان صنع��ت آریا به   -9
مدیریت آقای منصور علوی مقدم

اخبار كوتاه اقتصادي ایران

رياست همزمان نهاونديان بر دفتر رئيس جمهور و اتاق بازرگانی ايران
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس ،علی 
درستکار، رئیس روابط عمومی اتاق بازرگانی 

ایران گفته است که 
محمد نهاوندیان همزمان با ریاست  دفتر 
حس��ن روحان��ی، رئیس جمهور ای��ران، به 

ریاست بر اتاق بازرگانی
آق��ای  داذ.  خواه��د  نیزادام��ه  ای��ران 
درستکارگفته است:«آقای نهاوندیان در هر 
دو جا هس��تند و حضورش��ان ایراد قانونی 
ندارد.او توضیح داده اس��ت که: »شغل دوم 
مربوط به کسانی می شود که شغل اول آنها 
هم دولتی باش��د یعنی به طور همزمان دو 
شغل دولتی داشته باشند و موضوع دوم این 
اس��ت که از دو جا حق��وق بگیرند درحالی 
که رؤس��ای اتاق های بازرگانی حقوق بگیر 

نیستند
علی درس��تکار رئیس روابط عمومی اتاق 

بازرگانی ایران در کنار محمد نهاوندیان
در س��ال های اخیر مس��اله چند ش��غله 
ب��ودن مقام های دولتی در ایران از مس��ائل 

بحث برانگیز بوده است. 
انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. رئیس 
روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران همچنین 
باطل ش��دن. کارت بازرگانی دکترنهاوندیان 
را رد کرده و گفته است:«کسانی که چنین 
اخب��اری را گفته ان��د از یک فرض غلط یک 
نتیجه گی��ری غل��ط کرده ان��د، آنه��ا فرض 
گرفته اند که کارت بازرگانی آقای نهاوندیان 
به واس��طه رئیس بودنشان است پس چون 
رئیس نیستند کارتشان هم باطل است. در 

حالیکه کارت بازرگانی آقای نهاوندیان باطل 
نشده است.«

 درس��تکار در دف��اع از ای��ن ک��ه محمد 
نهاوندی��ان از عهده انجام وظابف خودش در 

اتاق بازرگانی برمی آید گفته است:
 »رئی��س اتاق ه��ا موظ��ف ب��ه حضور و 
غیاب ساعتی نیستند بلکه موظف به انجام 

وظایفشان هستند، 
پیش از این هم آقای نهاوندیان همه وقت 
خود را در اتاق نبودند و به عنوان مشاور سه 
قوه و یا عضو شورای پول و اعتبار در جلسات 

مختلف تصمیم گیری حضور داشتند.«
اتاق بازرگانی ایران اتحادیه صنفی تجار و 
صنعتگران عمده ایران است و بزرگترین نهاد 

بخش خصوصی به شمار می رود
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دکتر روحانی:
در ماه هاى آينده در کاالهاى اساسی هيچ مشکلی نخواهيم داشت

دکتر روحان��ی :در اولین جلس��ه کابینه 
»به طور ویژه در خصوص کاالهای اساس��ی 
مورد نیاز مردم تصمیماتی اتخاذ شد که به 
حمداهلل با اجرای ای��ن تصمیمات مردم در 
ماه های آینده س��ال، مشکلی در این زمینه 

نخواهند داشت
دکترروحانی تاکید کرد که »امروز اولین 
مس��ئولیت همه م��ا بهبود معیش��ت مردم 

است.«
دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده 
است که دولت برنامه هایی برای صد روز آتی 

دارد که از طریق 
آنها مش��کات فوری اقتصادی را برطرف 

خواهد کرد.
دکتر روحانی گفته اس��ت ب��ا وزرایی که 
مستقیما با مسائل اقتصادی سر و کار دارند 
هفته ای دو جلسه برگزار می کند تا برای حل 
معضات اقتصاد ایران به هماهنگی بیشتری 

برسد.
دکترمحمدباق��ر نوبخت، مع��اون رئیس 
حمهور نیز که از احیای سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی ظرف صد روز 
آینده خبر داده بود، از ارسال اصاحیه ای 

برای بودجه سال جاری  نیزخبر داد.

منشور ›اخالقی‹
 اعض��ای کابینه  در اولین جلس��ه  هیات 
دولت که پس از رای اعتماد مجلس به وزرا 

تشکیل شد، سوگند 
خوردند به منشور اخاقی که  نهاوندیان 
رئیس دفتر رئیس جمهور متن آن را خواند، 

پایبند باشند.
اعض��ای هی��ات دولت روحان��ی از جمله 
س��وگند خوردن��د: »هدف اول م��ن تامین 

مصالح پایدار نظام جمهوری 
اس��امی ایران باشد«، »اندیشه ام در مدار 
اعتدال، تصمیماتم بر مبناي تدبیر و رفتارم 

در چارچوب قانون 
و  ش��تاب زدگي  تن��دروي،  از  و  باش��د 

خودسري بپرهیزم.
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:خبار کوتاه اقتصادی ایران ا  

:دکتر روحانی  
ھای آینده در کاالھای اساسی ھيچ مشکلی نخواھيم داشت در ماه  

 

اخالقی دولت پایبند باشنداعضای کابينه سوگند خوردند به منشور   

به طور ويژه در خصوص کاالھای اساسی مورد نياز مردم "در اولين جلسه کابينه :روحانی  دکتر
ھای آينده سال، مشکلی در  حمدهللا با اجرای اين تصميمات مردم در ماهه تصميماتی اتخاذ شد که ب
 اين زمينه نخواھند داشت

 ".ن مسئوليت ھمه ما بھبود معيشت مردم استامروز اولي"که  روحانی تاکيد کرددکتر

  ھایی برای صد روز آتی دارد که از طریق  که دولت برنامه است نيا، وزیر اقتصاد نيز تاکيد کرده طيب دکتر

  .آنھا مشکالت فوری اقتصادی را برطرف خواھد کرد

  ای دو جلسه  با وزرایی که مستقيما با مسائل اقتصادی سر و کار دارند ھفته است روحانی گفتهدکتر 

معاون برنامه ريزى دولت: 
تالش می کنيم تورم را مهار کنيم

محمدباق��ر نوبخت، مع��اون برنامه ریزی 
رئیس جمه��ور در مصاحبه ی��ی تلویزیونی 
گفت رش��د اقتصاد ایران در س��ال گذشته 

منفی و 5.4 - درصد بوده است.
وی گفته  است تورم 12 ماهه منتهی به 

تیرماه سال جاری، 37.5درصد بوده است.
آقای نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا 
دستمزدها متناسب با گرانی باال می روند یا 
نه، گفت: » افزایش قدرت خرید خانوار صرفا 
به معنی افزایش حقوق نیس��ت، ما باید در 

مرحله اول تاش کنیم که تورم را مهار و آن 
را کاهش دهیم.«

با این حال تاکید کرده: »البته نمی توانیم 
حقوق ها را هم ثابت نگه داریم.«

مع��اون آق��ای روحان��ی گف��ت احیای 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، که محمود 
احمدی ن��ژاد آن را منح��ل ک��رد، یک��ی از 
برنامه های اصلی دولت است. او همچنین بر 
اجرای سیاس��ت هایی تاکید کرده که دولت 
وع��ده داده در 100 روز اول از طری��ق آنها 
مشکات فوری اقتصادی را برطرف می کند.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، گفته : مشکات 
اقتصادی ایران به شکلی نیست که صد روزه 

قابل حل باشد.

35 
 

  

  ھای اصلی دولت است ، از برنامه  ریزی برنامهمدیریت واحيای سازمان 

تلویزیونی گفت رشد اقتصاد  یی جمھور در مصاحبه ریزی رئيس محمدباقر نوبخت، معاون برنامه

  .درصد بوده است - ۵٫۴ و ایران در سال گذشته منفی

  .درصد بوده است٣٧٫۵ماھه منتھی به تيرماه سال جاری،  ١٢تورم است  گفته  وی

روند یا نه،  ا گرانی باال میآقای نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دستمزدھا متناسب ب

افزایش قدرت خرید خانوار صرفا به معنی افزایش حقوق نيست، ما باید در مرحله اول : " گفت

  ."تالش کنيم که تورم را مھار و آن را کاھش دھيم

  ."ھا را ھم ثابت نگه داریم توانيم حقوق البته نمی: "با این حال تاکيد کرده

نژاد آن را  ریزی، که محمود احمدی سازمان مدیریت و برنامه معاون آقای روحانی گفت احيای

ھایی تاکيد  او ھمچنين بر اجرای سياست. ھای اصلی دولت است منحل کرد، یکی از برنامه

روز اول از طریق آنھا مشکالت فوری اقتصادی را برطرف  ١٠٠کرده که دولت وعده داده در 

  .کند می

مشکالت اقتصادی ایران به شکلی نيست که صد روزه قابل  :نيا، وزیر اقتصاد، گفته  علی طيب

  .حل باشد
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کاهش شش ميليارد دالرى واردات کاال به ايران

براس��اس گزارش گمرگ ایران، در پنج 
م��اه اول امس��ال واردات کاال با 26 درصد 
کاهش از 22 میلیارد و 146 میلیون دالر 
به 16 میلیارد و 307 میلیون دالر رسیده 
است که نس��بت به پنج ماه سال گذشته 
ح��دود پنج میلی��ارد و 839 میلیون دالر 

کمتر است.

همزمان با کاهش شدید واردات کاال به 
ایران، ص��ادرات به خارج نیز کاهش یافته 
اس��ت و از 16 میلی��ارد و 512 میلی��ون 
دالر در پنج ماه اول س��ال گذشته به 15 
میلیارد و 192 میلی��ون دالر کاهش پیدا 
کرده است. میزان کاهش صادرات در پنج 
ماه اول س��ال یک میلیارد و 320 میلیون 

دالر محاسبه شده  است.

ب��ا آنک��ه کااله��ای صادرات��ی عن��وان 
غیرنفت��ی دارد اما گزارش گمرک نش��ان 
می دهد ک��ه تقریبا نصف درآمد صادراتی 
ایران از مش��تقات نفتی نظیر میعانات گاز 

و کاالهای پتروشیمی به دست می آید.
عمده کاالهای وارداتی ایران را به ترتیب 
گندم، ش��مش آهن و فوالد، کنجاله، دانه 

ذرت، برنج و شکر تشکیل می دهند.

بنابر گ��زارش گمرک ایران، در پنج ماه 
اول س��ال واردات برنج افزایش ش��دیدی 
پیدا ک��رده و از 549 هزار تن در پنج ماه 
اول س��ال گذش��ته به رقم 939 هزار تن 
رسیده اس��ت. به این ترتیب ایران در پنج 
ماه اول س��ال بیش از ی��ک میلیارد دالر 

صرف واردات برنج کرده است.
با آنکه حج��م واردات ایران به ش��دت 
کاهش پی��دا کرده اما گ��زارش گمرک از 
افزای��ش واردات کااله��ای مصرفی نظیر 

گندم و برنج حکایت دارد.
بخش عمده کاالهای وارداتی از امارات 
و چین وارد ش��ده اس��ت و این دو کشور 
تقریبا 40 درصد از نیازهای وارداتی ایران 

را تامی��ن می کنند و هند و کره جنوبی و 
ترکیه در رده های بعدی قرار دارند.

نکت��ه جالب توج��ه در میان آم��ار تازه 
منتش��ر ش��ده گمرک این است که تقریبا 
سهم همه کش��ورهای صادرکننده کاال به 
ایران با افت رو به رو بوده است به جز هند 
که س��همش تقریبا دو برابر شده و از 633 
میلیون دالر در پنج ماه اول س��ال گذشته 
به یک میلیارد و 388 میلیون دالر در پنج 

ماه اول رسیده است.
به نظر می رسد دو برابر شدن صادرات 
کاال به ایران مربوط به مش��کات ناشی از 
تحریم ها باش��د که بر اس��اس آن هند به 
عنوان مش��تری نفت ایران نمی تواند پول 
نف��ت را به ایران بدهد و در مقابل به جای 

پول، به این کشور کاال فروخته است.
واردات کاال به ای��ران در چند ماه اخیر 
به دلیل تحریم های بین المللی با مش��کل 

رو به رو شده است.

بع��د از تحری��م ه��ای اتحادی��ه اروپا و 
آمریکا در سال گذشته، ایران با مشکاتی 
در زمینه فروش نفت و انتقال پول نفت به 
داخل مواجه ش��ده است. گزارش ها نشان 
می دهد که صادرات نفت ایران از بیش از 
دو میلیون و 200 هزار بش��که به مرز یک 

میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.

به دلیل بروز این مش��کات دولت ایران 
ب��ه ناچار محدودیت های��ی را برای برخی 
کااله��ای واردات��ی وض��ع کرده اس��ت و 
واردات این کاالها با قیمت حداقل دو برابر 
قیمت های سال گذش��ته میسر است. به 
این معنی که دالر دولتی در سال گذشته 
1226 تومان بوده ولی اکنون دالر دولتی 
2470 توم��ان قیمت دارد و نرخ دالر آزاد 

نیز باالی 3 هزار و3200 تومان است.

با آنکه واردات کاال به ایران کاهش پیدا 

ک��رده اما گزارش گمرک نش��ان می دهد 
ک��ه واردات خودروی س��واری در پنج ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بیشتر هم شده است.
بناب��ر این آمار، س��ال گذش��ته در پنج 
ماه اول س��ال، 15 هزار و 683 دس��تگاه 
خ��ودروی س��واری وارد ای��ران ش��ده در 
حال��ی که این رقم در س��ال جاری به 16 
هزار و 959 دس��تگاه رسیده است. ارزش 
خودروهای وارداتی در سال گذشته 341 
میلی��ون دالر بوده در حالی که امس��ال با 
افزایشی نزدیک به ده میلیون دالر به رقم 

351 میلیون دالر رسیده است.

در مقاب��ل صادرات خودروه��ای ایرانی 
که در پنج ماه اول امس��ال نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته به شدت کاهش پیدا 
کرده است به گونه ای که در پنج ماه اول 
س��ال گذش��ته 25 هزار و 705 دس��تگاه 
خودرو به خارج صادر ش��ده ب��ود اما این 
رقم با یک افت ش��دید به یک هزار و 456 

دستگاه رسیده است.
درآمد صادراتی خودروهای ایرانی نیز از 
145 میلی��ون دالر در پنج ماه اول س��ال 
گذش��ته به یازده میلیون دالر در پنج ماه 

اول سال کاهش پیدا کرده است.
ب��ازار خودروه��ای صادراتی ای��ران به 
ترتی��ب ع��راق، جمه��وری آذربایج��ان و 

اوکراین بوده است.
خودروسازان ایرانی به دلیل تحریم های 
بین المللی با مشکل تامین قطعات و مواد 
اولیه رو به رو شده و تولید آنها به کمتر از 

نصف کاهش پیدا کرده است.
بنابر این گزارش، واردات انواع گوش��ی 
تلفن همراه نیز نزدیک به بیس��ت میلیون 
دالر کاه��ش پیدا کرده اس��ت در پنج ماه 
اول سال گذشته بیشتر از 79 میلیون دالر 
صرف واردات گوشی تلفن همراه شده بود 
که این رقم در پنج ماه اول امسال به بیش 

از 59 میلیون دالر رسیده است
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اخبار كوتاه اقتصادي  جهان

اقتصاد بريتانيا در حرکت به سوى بهبودى است
ح��زب مخالف کارگر بریتانیا چش��م انداز 
مثبت ارایه شده از سوی آقای اوزبورن را رد 

کرده است
ج��ورج اوزبورن، وزی��ر دارای��ی بریتانیا، 
می گوید که اقتصاد کشور در حال »حرکت 

به سوی بهبودی« است.
آقای اوزبورن این موضوع را امروز )دوشنبه 
9 سپتامبر( در یک سخنرانی در لندن اعام 

کرد.
وزی��ر دارای��ی بریتانیا در س��خنان خود 
بر وجود »نش��انه های اولی��ه، همه جانبه و 
ادامه دار« بهبودی اقتص��ادی تاکید کرد.اما 
او در عی��ن حال گفت که این نش��انه ها در 
مراحل اولیه اس��ت و هن��وز خطرات زیادی 
وجود دارد.به گفته وزیر دارایی بریتانیا، اخبار 

مثبت اقتصادی چند ماه گذش��ته در کشور 
بر انتقادهای مخالفان از سیاستهای اقتصادی 

او، خط بطان کشیده است.
او گفت ک��ه رکود اقتص��ادی بدتر از آن 
چیزی ب��ود که تص��ور می ش��د و بهبودی 
آن بیش از آنچه که ما امید داش��تیم طول 

می کشد.
اظهارات آقای اوزبورن در آستانه کنفرانس 
ساالنه حزب حاکم محافظه کار بریتانیا ایراد 
می ش��ود. این کنفرانس قرار است اواخر ماه 

جاری میادی برگزار شود.
بر اس��اس تازه ترین گزارشها از نرخ رشد 
ناخالص داخلی )جی دی پی( کشور، اقتصاد 
بریتانیا حدود هفت دهم درصد در س��ه ماه 
دوم س��ال جاری رشد داشته است. تخمین 
زده می شود که این نرخ رشد در سه ماه سوم 

سال جاری به یک درصد برسد.
حزب مخالف کارگر بریتانیا این اظهارات 

آقای اوزبورن را رد کرده است.
کریس لزلی، مسئول امور مالی و اقتصادی 
در حزب کارگر گفته است که با سیاستهای 
آقای اوزبورن در سه سال گذشته، وضعیت 
اقتص��ادی برای عموم م��ردم خوب نبوده و 
همچنین سیاست های آقای اوزبورن در دراز 

مدت به اقتصاد کشور لطمه زده است. 
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  انداز مثبت ارایه شده از سوی آقای اوزبورن را رد کرده است چشمحزب مخالف کارگر بریتانيا 

  .است" حرکت به سوی بھبودی"گوید که اقتصاد کشور در حال  جورج اوزبورن، وزیر دارایی بریتانيا، می

  .در یک سخنرانی در لندن اعالم کرد) سپتامبر ٩دوشنبه (آقای اوزبورن این موضوع را امروز 

بھبودی اقتصادی " دار ھای اوليه، ھمه جانبه و ادامه نشانه"در سخنان خود بر وجود  وزیر دارایی بریتانيا

ھا در مراحل اوليه است و ھنوز خطرات زیادی وجود  اما او در عين حال گفت که این نشانه.تاکيد کرد

ی مخالفان به گفته وزیر دارایی بریتانيا، اخبار مثبت اقتصادی چند ماه گذشته در کشور بر انتقادھا.دارد

  .از سياستھای اقتصادی او، خط بطالن کشيده است

شد و بھبودی آن بيش از آنچه که ما اميد  او گفت که رکود اقتصادی بدتر از آن چيزی بود که تصور می

  .کشد داشتيم طول می

ن ای. شود اظھارات آقای اوزبورن در آستانه کنفرانس ساالنه حزب حاکم محافظه کار بریتانيا ایراد می

  .کنفرانس قرار است اواخر ماه جاری ميالدی برگزار شود

کشور، اقتصاد بریتانيا حدود ) جی دی پی(ترین گزارشھا از نرخ رشد ناخالص داخلی  بر اساس تازه

شود که این نرخ رشد  تخمين زده می. دھم درصد در سه ماه دوم سال جاری رشد داشته است ھفت

  .د برسددر سه ماه سوم سال جاری به یک درص

  .حزب مخالف کارگر بریتانيا این اظھارات آقای اوزبورن را رد کرده است

کریس لزلی، مسئول امور مالی و اقتصادی در حزب کارگر گفته است که با سياستھای آقای اوزبورن 

ھای آقای  در سه سال گذشته، وضعيت اقتصادی برای عموم مردم خوب نبوده و ھمچنين سياست

  .مدت به اقتصاد کشور لطمه زده است اوزبورن در دراز

صندوق بين المللی پول: 
رشد اقتصاد جهان کندتر از پيش بينی هاى قبل خواهد بود

این صن��دوق در پیش بینی خود درباره 
رش��د اقتصاد جهان تجدیدنظر کرده است 
و ب��ا توجه به کندی رش��د اقتصادهای در 
حال توس��عه و همچنین عمیق تر ش��دن 
رکود حوزه یورو، پیش بینی کرده که نرخ 

رشد اقتصاد جهان 3.1 درصد باشد.
صن��دوف بین الملل��ی پ��ول چن��د ماه 
پی��ش از این ن��رخ 3.3 درص��دی را برای 
اقتص��اد جهان پیش بینی ک��رده بود. نرخ 
رش��د اقتصاد جهان در س��ال 2014 هم 

3.8درصد برآورد شده است.
ای��ن صن��دوق می گوی��د کاهش حجم 

صادرات و افت قیم��ت کاالهای صادراتی 
اقتصاد کش��ورهایی چون چی��ن و برزیل 
را، ک��ه محرک بهبود اقتصاد جهانی بودند 

تضعیف کرده است.
البت��ه گزارش اخیر صندوق نس��بت به 
بهب��ود و ثبات اقتصاد آمری��کا، بزرگترین 

اقتصاد جهان، اظهار امیدواری کرده است. 
هرچن��د با اش��اره به دش��واری های مالی 
اقتص��اد آمریکا، صن��دوق بین المللی پول 
گفته که وضع اقتصاد آمریکا هم ضعیف تر 

از آن است که تصور می شد.
ژاپن کش��ور عمده ای است که برخاف 
پیش بینی ها رش��دی بی��ش از آنچه تصور 

می شد داشته است.
اقتص��اد جهان هنوز خ��ود را از بحرانی 
که در س��ال 2008 و با بحران نظام بانکی 

آمریکا آغاز شد بازنیافته است.

توانيم پيشنھاد  مثال می. کنم سوئيس ھنوز چند کارت برای بازی کردن دارد فکر می: "گوید او می

ھا را پرداخت کنيم، فقط ضامن آنھا  نه اینکه این بدھی. ھای یونان بشویم دھيم که ضامن بدھی

 AAAن ھای یونا به این ترتيب بدھی. تواند این کار را بکند ما تنھا کشوری ھستيم که می. باشيم

، و قابل )ھای موسسات تعيين کيفيت محصوالت مالی بندی باالترین درجه مرغوبيت در رده)

مان رعایت شود، ادامه  ضمانت ما ھم تا موقعی که رازداری در نظام بانکی. شود فروختن می

کننده ناخشنودی گسترده از  بينانه نباشد، اما منعکس این سناریو شاید کامال واقع. خواھد داشت

 .استھای سوئيس  برخورد اتحادیه اروپا و آمریکا، و اعمال فشار آنھا بر سياست

 الطرفين؟ راه حل مرضی

داران،  ھا، از جمله خود بانک رسد در سوئيس خيلی نظر میه در حالی که آقای نيدگر آماده مبارزه است، ب

ئلی با ھمسایگانمان درگير توانيم سر چنين مسا ما نمی: "گوید ميشل دوروبر می. طرفدار مصالحه اند

 .سوی استانداردی واحد است از نظر ما، کل جھان در حال حرکت به. این کامال روشن است. شویم

دار  ھمين که بانک." اگر این اتفاق بيفتد، مسلما ما ھم باید خود را با آن استاندارد وفق دھيم

انه است که سوئيس برای ترین نش ای مثل آقای دوروبر خواھان مذاکره است، روشن برجسته

شود، موضوعی که زمانی باورش غيرقابل  اش آماده می قبول پایان دادن به رازداری در نظام بانکی

 .تصور بود

ھای قبل خواھد بود بينی رشد اقتصاد جھان کندتر از پيش: المللی پول صندوق بين  

  

 

خواھد شد  کندتر از آنچه تصور می ٢٠١٣و  ٢٠١۴گويد آھنگ رشد اقتصاد جھان در سال  المللی پول می صندوق بين
 .بود
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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 اعام 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 اصاحات 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. 

بينی خود درباره رشد اقتصاد جھان تجدیدنظر کرده است و با توجه به کندی  این صندوق در پيش
بينی کرده که نرخ  تر شدن رکود حوزه یورو، پيش رشد اقتصادھای در حال توسعه و ھمچنين عميق

 .درصد باشد ٣٫١رشد اقتصاد جھان 

بينی کرده  درصدی را برای اقتصاد جھان پيش ٣٫٣المللی پول چند ماه پيش از این نرخ  ينصندوف ب
 .درصد برآورد شده است٣٫٨ھم  ٢٠١۴نرخ رشد اقتصاد جھان در سال . بود

گوید کاھش حجم صادرات و افت قيمت کاالھای صادراتی اقتصاد کشورھایی  این صندوق می
 .اقتصاد جھانی بودند تضعيف کرده استچون چين و برزیل را، که محرک بھبود 

البته گزارش اخير صندوق نسبت به بھبود و ثبات اقتصاد آمریکا، بزرگترین اقتصاد جھان، اظھار 
المللی  ھای مالی اقتصاد آمریکا، صندوق بين ھرچند با اشاره به دشواری. اميدواری کرده است

 .شد است که تصور میتر از آن  پول گفته که وضع اقتصاد آمریکا ھم ضعيف

شد داشته  ھا رشدی بيش از آنچه تصور می بينی ای است که برخالف پيش ژاپن کشور عمده
 .است

و با بحران نظام بانکی آمریکا آغاز شد  ٢٠٠٨اقتصاد جھان ھنوز خود را از بحرانی که در سال 
 .بازنيافته است

 

پاساله اتحادیه ارو توافق بر سر بودجه ھفت  
 ب 

 

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

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

 .اتحادیه به توافق رسيدند

ميليارد  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(پوندی 

دوران رازدارى بانک هاى سوئيس به پايان می رسد
س��وئیس به ش��دت تحت فش��ار بوده تا 
س��نت دیرینه رازداری در نظام بانکی اش را 
کنار بگذارد. آمریکا از مدتی پیش به دولت 
س��وئیس اعام کرده بود ک��ه از بانک های 
سوئیسی انتظار دارد بطور خودکار اطاعات 
مشتریان آمریکایی را در اختیار مقامات این 

کشور قرار دهند.
ح��اال اتحادیه اروپا ه��م خواهان دریافت 
خ��ودکار این گونه اطاعات ش��ده اس��ت. 
س��وئیس عضو این اتحادیه نیس��ت، اما اگر 
بخواهد به بازارهای مالی آن دسترسی داشته 
باشد، به سختی خواهد توانست از اجرای این 

سیاست شانه خالی کند.
فرآیند کنار گذاشتن رازداری بانکی برای 
سوئیسی ها پردردسر و دردناک خواهد بود. 
در بسیاری کشورهای دیگر رازداری بانک ها 
راهی برای مخفی کردن سود نامشروع ناشی 
از تبهکاری، فس��اد مالی و یا ف��رار مالیاتی 
به حس��اب می آید. اما در سوئیس به این کار 
به چشم روشی شرافتمندانه نگاه می شود که 
نشان دهنده اعتماد موجود میان حکومت و 

شهروندان است.
میش��ل دوروبر، رئیس انجمن بانک داران 
خصوصی سوئیس، می گوید: رازداری بانکی 
در س��وئیس در یک رابطه حرفه ای ریش��ه 
دارد، چیزی ش��بیه رابطه با یک پزش��ک یا 
وکیل. بانک دار نباید اطاعات مشتریانش را 
فاش کند، و نباید آنها را در اختیار افراد دیگر 

قرار دهد.«

گذشته شرافتمندانه؟

بس��یاری از کس��انی ک��ه طرف��دار ادامه 
رازداریبانکی هس��تند،ادعا می کنند که این 
روش اولین بار در دهه 1930 مورد استفاده 
قرار گرف��ت و به کم��ک آن یهودیان آلمان 

توانستند با انتقال دارایی هایشان به بانک های 
سوئیس مانعتوقیف آنها توسط نازی ها شون

ژروم کائوزاک،وزی��ر بودجه فرانس��ه، بعد 
از اینک��ه معلوم ش��د در یک��ی از بانک های 
س��وئیس یک حساب مخفی داشته، مجبور 

به کناره گیری شد
البته این حرف قطعا درس��ت اس��ت، اما 
»قانون س��ال 1934 بانک داری س��وئیس« 
بعد از آن تهیه و تصویب ش��د که در جریان 
ی��ک رس��وایی مالی معلوم ش��د ش��ماری 
فرانس��وی  تاج��ران  و  سیاس��ت مداران  از 

پول هایشان را در سوئیس مخفی کرده اند.
هدف از تصوی��ب این قانون هم حفاظت 
از محرمان��ه ب��ودن اطاعات مش��تریان در 
آین��ده بود. رس��وایی اخی��ر ژروم کائوزاک، 
وزیر بودجه س��ابق فرانس��ه، هم باعث نشد 
برخی از سیاس��ت مداران اروپایی از استفاده 
از رازداری بانکی در سوئیس دست بکشند. 
آقای کائوزاک وظیفه برخورد با مس��أله فرار 
مالیاتی در فرانس��ه را عهده دار شده بود، اما 
اخیرا فاش ش��د که صدها هزار یورو در یک 

رسد ھای سوئيس به پایان می دوران رازداری بانک  

 ایموجن فوکس

 سی، سوئيس بی بی

 

 ھا معتقدند که رازداری نظام بانکی این کشور قابل دوام نيست بسياری از سوئيسی

آمریکا . اش را کنار بگذارد سوئيس به شدت تحت فشار بوده تا سنت دیرینه رازداری در نظام بانکی

ھای سوئيسی انتظار دارد بطور  دولت سوئيس اعالم کرده بود که از بانکاز مدتی پيش به 

 .خودکار اطالعات مشتریان آمریکایی را در اختيار مقامات این کشور قرار دھند

سوئيس عضو این . اتحادیه اروپا ھم خواھان دریافت خودکار این گونه اطالعات شده است حاال

سختی خواھد  اتحادیه نيست، اما اگر بخواھد به بازارھای مالی آن دسترسی داشته باشد، به

 .توانست از اجرای این سياست شانه خالی کند

در بسياری . ر و دردناک خواھد بودھا پردردس فرآیند کنار گذاشتن رازداری بانکی برای سوئيسی

ھا راھی برای مخفی کردن سود نامشروع ناشی از تبھکاری، فساد  کشورھای دیگر رازداری بانک

اما در سوئيس به این کار به چشم روشی شرافتمندانه . آید حساب می مالی و یا فرار مالياتی به

 .روندان استدھنده اعتماد موجود ميان حکومت و شھ شود که نشان نگاه می

رازداری بانکی در سوئيس در : گوید داران خصوصی سوئيس، می ميشل دوروبر، رئيس انجمن بانک

دار نباید اطالعات  بانک. ای ریشه دارد، چيزی شبيه رابطه با یک پزشک یا وکيل یک رابطه حرفه

 ".مشتریانش را فاش کند، و نباید آنھا را در اختيار افراد دیگر قرار دھد
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رئيس آمازون، روزنامه واشنگتن پست را 2۵۰ ميليون دالر خريد
بی بی س��ی لندن - ج��ف بزوس، رئیس 
ش��رکت آمازون، عاوه بر روزنامه واشنگتن 
پست، نشریات وابسته به این موسسه را هم 
خریده اس��ت.مالک این روزنامه در هش��تاد 

سال گذشته خانواده گراهام بوده است.
دونالد گراهام، از مدیران واشنگتن پست، 
گف��ت : س��الها کلنجار رفتن با مش��کات 
تک��راری، آنها را به صرافت ای��ن انداخته تا 
روزنامه را بفروشند. بلکه صاحب جدید بتواند 

آن را بهتر اداره کند.
او درب��اره مالک جدید هم این طور اظهار 
نظر کرد: »جف بزوس در تکنولوژی و تجارت 
نابغه است. او برنامه ریزی های طوالنی مدت 

دارد و شایس��تگی های فردی اش او را مالک 
فوق العاده ای برای روزنامه می کند.«

تغییرات در سال های آینده
روزنامه واشنگتن پست به خاطر گزارش 
هایش در رسوایی واترگیت معروف شد. اما 
در سال های اخیر با سرازیر شدن آگهی ها 
به اینترنت این روزنامه به مشکل برخورد. در 
عین حال آنها با در دس��ترس بودن نسخه 
روزنامه در شبکه جهانی وب مشکل داشتند.

در نامه ای سرگش��اده که آقای بزوس در 
وب س��ایت روزنامه واشنگتن پست منتشر 
کرده، به نگرانی های احتمالی کارمندان این 

روزنامه پاسخ داده است.

او نوشته که قصد ندارد در کار هر روزه این 
روزنامه دخالت کن��د و »ارزش های کاری« 
روزنام��ه را تغییر نخواه��د داد.با این حال او 
اضافه کرده که در سال های آینده تغییراتی 

در روزنامه به وجود خواهد آمد.
او نوشته که »اینترنت بر تمام اشکال خبر 
رسانی تاثیر گذاش��ته است.« و اضافه کرده 
که با کمک اینترنت این روزها »خبر رسانی 
س��ریع تر ش��ده و رقابت ها شکل جدیدی 
به خود گرفته و راه های کس��ب خبر ارزان 

قیمت تر یا مجانی شده است.«

سامسونگ به نقض حقوق کارگران برزيلی متهم شد
به گزارش بی بی سی دادستان های برزیل 
می گویند سامسونگ در کارخانه عظیم خود 
در منطقه آمازون قان��ون کار را نقض کرده 

است.
دادس��تان هایی که از این کارخانه بازدید 
کرده اند گفته اند کارگران ناچارند ساعت های 
طوالنی و خسته کننده ای بدون بهره مندی از 
وقفه های الزم برای استراحت به کار بپردازند 
و این امر س��امتی آنان را به خطر انداخته 

است.
دفتر دادس��تانی مانائ��وس می گوید یک 
کارگر مدعی شده که ظرف یک روز چیزی 
نزدیک به سه هزار موبایل را بسته بندی کرده 

است.
تماس بی بی س��ی با دفتر سامسونگ در 
برزیل تاکنون پاسخی از این شرکت نگرفته 

است.
در کارخانه سامسونگ در برزیل حدود 6 

هزار نفر کار می کنند و دادس��تانان گفته اند 
قان��ون کار ب��ه طور جدی در ای��ن کارخانه 
نقض شده است. آنان خواهان پرداخت 120 
میلی��ون دالر غرامت از طرف سامس��ونگ 

شده اند.
این کارخانه کل محصوالت سامسونگ در 

بازار آمریکای التین را تامین می کنند

حس��اب بانکی مخفی در سوئیس داشته، و 
امی��دوار بوده که بتوان��د از پرداخت مالیات 

مربوط به آن فرار کند.
مثال های��ی از ای��ن دس��ت واکنش های 
خش��مگینانه ای را در پایتخت های تش��نه 
پول کشورهای اروپایی به دنبال داشته است. 
بخ��ش زیادی از پول هایی ک��ه دولت یونان 
امیدوار بوده بتواند از آنها مالیات بگیرد هم از 
بانک های سوئیس سردرآورده است. یکی از 
دالیل اصلی فشارها بر سوئیس این است که 
دولت های دیگر امیدوارند بتوانند با گرفتن 
مالیات های پرداخت نش��ده، به اوضاع مالی 

نامساعدشان سر و سامانی بدهند.
در داخل س��وئیس س��ال ها درب��اره روح 

سوئیس��ی حاکم بر صنعت بان��ک داری این 
کش��ور بحث بوده است. سیاس��ت رازداری 
بانکی در این کش��ور به خوبی کار می کند، و 
شهروندان سوئیس شخصا مالیات هایشان را 
محاسبه و پرداخت می کنند )مالیات از اصل 

درآمدشان کسر نمی شود(.
اما سوئیسی ها از خود می پرسند که آیا این 
سیاست برای مشتریان خارجی هم مناسب 
است؟ ژان- پل مین، رئیس سازمان شفافیت 
بین المللی، شاخه سوئیس، می گوید: »بنظر 
من مادامی که جاهایی وجود داش��ته باشد 
که مردم بتوانند پول هایشان را در آنجا پنهان 
کنند، برخورد با فس��اد مالی واقعا س��خت 
خواهد بود. قطعا س��وئیس از مزیت رازداری 

نظام بانک��ی اش به��ره زیادی برده اس��ت. 
پول های هنگفتی که به این کشور وارد شده، 

در غیر این صورت به آنجا نمی رفت.« 
فیلیپ ماستروناردی، استاد حقوق، با این 
نظر موافق است. او و شماری از دیگر چهره 
دانشگاهی برجسته سوئیس اخیرا بیانیه ای 
منتشر کرده اند و در آن خواهان پایان دادن 
به رازداری در نظام بانکی این کش��ور شده 
اند. آقای ماستروناردی می گوید: »این روش 
اخاقی نیست. از اصولی که برای من اهمیت 
فوق العاده ای دارند، حاکمیت قانون، شفافیت 
و صداقت اس��ت. نحوه عملکرد نظام بانکی 

سوئیس این اصول را نقض می کند.«
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آمريکا برج متعلق به بنياد خيريه علوى را مصادره می کند
بنا به گزارش بی بی س��ی دولت آمریکا 
می گوی��د این ب��رج در فاصله س��ال های 
1999 ت��ا 2007 می��ادی، ح��دود 40 

میلیون دالر درآمد از اجاره داشته است
یک قاضی فدرال در نیویورک به دولت 
آمریکا اجازه داده اس��ت ی��ک برج اداری 
بزرگ متعلق به بنیاد علوی و شرکت آسا 

را مصادره کند و به فروش بگذارد.
این ساختمان 36 طبقه در خیابان پنجم 
منهتن نیویورک، از محات گران قیمت و 

اصلی این شهر قرار دارد.
همه حس��اب های بانک��ی مرتبط با این 

برج نیز مصادره شده است.
طب��ق دادخواس��تی که دول��ت آمریکا 
تس��لیم دادگاه کرده بود، 60 درصد از این 
ب��رج در مالکیت بنیاد علوی اس��ت و 40 
درصد دیگر هم به شرکت آسا تعلق دارد.

این ب��رج 36 طبقه را در زمان حکومت 
سلطنتی ایران، بنیاد پهلوی، که یک نهاد 
غی��ر انتفاعی ایرانی ب��ود، خریداری کرد. 
پ��س از انقاب اس��امی در ای��ران، بنیاد 
پهلوی ب��ه بنیاد علوی تغیی��ر نام یافت و 
تح��ت نظر رهبر وقت جمهوری اس��امی 

قرار گرفت.
بخش عمده ای از اموال بنیاد علوی بعدا 
به بنیاد مس��تضعفان انتقال یافت اما بنیاد 
علوی س��پس به عنوان یک نهاد مس��تقل 

غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد. 
این بنی��اد در حال حاضر به اتهام نقض 
تحریم های ایران و همکاری مالی با تهران، 

مجرم شناخته شده است.
دولت آمری��کا می گوید مالک دیگر این 
برج، ش��رکت آس��ا، یک ش��رکت صوری 

متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
 

دادستانی نیویورک می گوید پول حاصل 
از ف��روش این س��اختمان را به ش��اکیان 
خصوص��ی می دهد که از دول��ت ایران در 

ارتباط با تروریسم شکایت دارند

به گفت��ه قاض��ی دادگاه، ای��ن برج در 
س��ال 1989 میادی، 24 سال پیش، 83 

میلیون دالر ارزش داشته است.
طیق دادخواس��ت دولت آمریکا در این 
پرونده، این برج در فاصله سال های 1999 
تا 2007 می��ادی، از محل دریافت اجاره 
نزدیک به 40 میلیون دالر درآمد داش��ته 

است.
طبق این ادعانامه، سود حاصل از اجاره 
دفاتر متعدد داخل این ساختمان بر خاف 
قوانین تحریم جمهوری اسامی، به تهران 

منتقل می شده است.
قاض��ی دادگاه ادعای دول��ت آمریکا را 
در این باره تایید کرده اس��ت که پول های 
منتقل ش��ده توس��ط ش��رکت صوری آسا 
ب��ه بانک مل��ی ای��ران، قوانین مب��ارزه با 

پول شویی را نقض کرده است.
دولت ای��االت متح��ده ای��ن پرونده را 
پنج س��ال پیش در س��ال 2008 میادی 
به دادگاه برد و از آن  زمان دادس��تان های 
فدرال در پی مصادره این ساختمان، چهار 
مس��جد و س��ایر اموال متعلق ب��ه بنیاد و 
شرکت آس��ا در ایالت های مختلف آمریکا 

بوده اند.
اعتراض به نداشتن هیئت منصفه

در پی ص��دور رای دادگاه برای مصادره 
ب��رج متعلق به بنیاد عل��وی، این بنیاد به 

رای صادره اعتراض کرد.

وکیل بنیاد علوی، تحلیل دادگاه درباره 
مستندات و مواین قانونی را مردود دانسته 
و گفته اس��ت به محض آن که رای نهایی 
صادر شود، درخواست تجدیدنظر می کند.

ب��رای  عل��وی ک��ه  بنی��اد  بیانی��ه  در 
خبرگزاری ها فرستاده ش��ده، وکیل بنیاد 
اعت��راض کرده ک��ه دادگاه ب��دون حضور 

هیئت منصفه تشکیل شده است.
بنیاد علوی به دادگاه گفته اس��ت که از 
ارتباط شرکت آسا با ایران اطاعی نداشته 
اس��ت. اما قاضی پرونده، کاترین فارست، 
می گوید بس��یاری از اعضای هیئت امنای 
بنی��اد علوی، در س��ال 1989 میادی در 
ش��کل گیری شرکت آسا دست داشتند. به 
گفته او »هیچ هیئ��ت منصفه ای این ادعا 
را ب��اور نمی کند که ای��ن عده جمعا دچار 

نسیان شده باشند«.
دادگاه دیگری در 30 س��پتامبر تشکیل 
می ش��ود تا به شکایت ش��اکیان خصوصی 
بپردازد که خواس��تار مصادره این برج 36 

طبقه و هفت ملک دیگر هستند.
دادس��تانی نیویورک این حکم دادگاه را 
بزرگ ترین مصادره اموال بر اساس قوانین 
ضد تروریس��م آمریکا خوانده و گفته است 
پول حاصل از فروش این س��اختمان را به 
شاکیان خصوصی دولت جمهوری اسامی 

خواهد داد.
اشاره او به کس��انی است که در ارتباط 
با عملیات تروریستی کروه های مظنون به 
ارتباط با جمهوری اسامی، دولت ایران را 
مسئول دانس��ته و از آن تقاضای خسارت 

کرده اند.
براس��اس احکام دادگاه های آمریکایی 
در ارتباط با ش��کایت از جمهوری اسامی 
در ارتباط با اقدامات تروریستی، ایران باید 
به خاطر »حمایت از تروریسم« میلیون ها 
دالر خس��ارت به ش��اکیان این پرونده ها 

بپردازد.

53 
 

کند را مصادره میعلوی  آمریکا برج متعلق به بنياد خيریه  

  

  –خيابان پنجم نيویورک  ۶۵٠عکس از وبسایت رسمی ساختمان شماره 

ميالدی،  ٢٠٠٧تا  ١٩٩٩ھای  گوید این برج در فاصله سال دولت آمریکا میبنا به گزارش بی بی سی  

  دالر درآمد از اجاره داشته استميليون  ۴٠حدود 

یک قاضی فدرال در نيویورک به دولت آمریکا اجازه داده است یک برج اداری بزرگ متعلق به بنياد علوی 

  .و شرکت آسا را مصادره کند و به فروش بگذارد

قيمت و اصلی این شھر قرار  طبقه در خيابان پنجم منھتن نيویورک، از محالت گران ٣۶این ساختمان 

  .اردد

  .ھای بانکی مرتبط با این برج نيز مصادره شده است ھمه حساب

درصد از این برج در مالکيت بنياد علوی  ۶٠طبق دادخواستی که دولت آمریکا تسليم دادگاه کرده بود، 

  .درصد دیگر ھم به شرکت آسا تعلق دارد ۴٠است و 

، که یک نھاد غير انتفاعی ایرانی بود، طبقه را در زمان حکومت سلطنتی ایران، بنياد پھلوی ٣۶این برج 

پس از انقالب اسالمی در ایران، بنياد پھلوی به بنياد علوی تغيير نام یافت و تحت نظر . خریداری کرد

  .رھبر وقت جمھوری اسالمی قرار گرفت

ای از اموال بنياد علوی بعدا به بنياد مستضعفان انتقال یافت اما بنياد علوی سپس به  بخش عمده

  . وان یک نھاد مستقل غيرانتفاعی و خيریه ثبت شدعن

ھای ایران و ھمکاری مالی با تھران، مجرم شناخته شده  این بنياد در حال حاضر به اتھام نقض تحریم

  .است

گوید مالک دیگر این برج، شرکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی ایران  دولت آمریکا می

  .بوده است
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 درصد   ٠/٢٣  ساله١٥-٢٩جوانان 
 درصد ٨/٢٥  ساله١٥-٢٤جوانان 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .باشد  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( 

 ١٣٩١دوازده ماهه منتهي به آذر 

درصد ٤/٢٧ )نرخ تورم(    نسبت به دوره مشابه سال قبل

درصد ٩/٣٦ نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣٩١آذر 

درصد   ٥/٢  نسبت به ماه قبل١٣٩١آذر 

 )١٣٩١نه ماهه (بخش خارجي

ميليون دالر ٢٠١٧٩ جاري تراز حساب

ميليون دالر ٢٣٤٤٥ )حساب کاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر   ٧٣٣٦٦ (FOB)صادرات کاال

ميليون دالر    ٤٩٩٢١ (FOB)واردات کاال

 ميليون دالر   ٨٤٧٧ )پايان دوره(هاي خارجي کل بدهي

ريال          ١٢٢٦٠ بانکي متوسط نرخ دالر آمريکا در بازار بين

 
 

  نسبت به١٣٩١ آذر(نرخ رشد متغيرهای بخش پولي

 ) پايان سال قبل   
درصد  ٤/٢٠ نقدينگي

درصد   ٥/٥ پول

  درصد٧/٢٥ پول شبه

درصد  ٣/٢٢ هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 )١٣٩١سه ماهه سوم (وضع مالي دولت

ميليارد ريال    ٠/١١٨٥٠٤ درآمدها

ميليارد ريال       ٨/٢٢٣٢٢٦ اي هاي هزينه ختپردا

ميليارد ريال  ٦/١٠٠٧٦٦ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

ميليارد ريال   ٤/٣٥٣٨٦ اي هاي سرمايه تملک دارايي

 ميليارد ريال   ٦/١٨٤٥٥ اي کسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 )١٣٩١ سومسه ماهه (بورس اوراق بهادار تهران

 ٣/٣٥٧٦٠ )پايان دوره(قيمتشاخص کل 

ميليارد ريال ٠/٧٥٥٧٩ ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

ميليون سهم  ٠/٢٤٩٢٠ حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانک مرکزي




