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به بهانه تبريك سال نو

با تبريك صميمانه  به همه ى مسيحيان جهان به مناسبت سال روز تولد 
عيسى مسيح ، پيام آور صلح و دوستى، وتبريك  سال نو ميالدى، و بهترين آرزوها 
براى همه ى جهانيان اعم از مسيحى و غير مسيحى، ناگزير بأيد ياد آور اين معنا 
باشم كه حاصل تضاد منافع سياسى / اقتصادى ابر قدرت هاى حاكم در جهان و 
سوء مديريت حكام خود كأمه، به ويژه در سطح منطقه، وضعيتى فرآهم شده است 
كه بدون ترديد به عنوان لكه ننگى فراموش نشدنى در تاريخ تحوالت اجتماعى 

جهان ثبت و به جا خواهد ماند. 

وضعيتى كه در اين سال هاى آغازين هزاره سوم با هيچ منطقى توجيه پذير 
نيست، از اين رو آشكار است كه رويارويى با آن به منظور برقرارى آرامش و صلح 
ودوستى درجهان و به ويژه در سطح منطقه ى آشوب زده خاورميانه و آفريقا به 

رويدادى فراگير و آرزويي همگانى بدل شده است.

و اما، عملكرد اقتصادى جهان، و بيش از همه كشورهاى روبه رشد منطقه، اگر 
نه همه، اما بيش تر آنها از عميق تر شدن  فاصله طبقاتى هرچه بيشترگروه هاى  
دارا و ندار حكايت مى كند. رويدادى كه چنانچه كارگزاران اداره امور از هم اكنون 
و به فوريت در انديشه و اقدام به تعديل آن برنيايند بدون  ترديد باگذشت زمان بر 

طرف سازى آن به آسانى ميسر نخواهد شد.

ازاين روبا توجه به ويژگى هاى اتاق هاى بازرگانى و بيش از همه اتاق هاى 
مشترک است كه دست كم، دست اندر دست همتايان خارجى خود، در همكارى 

با يك ديگر از هيچ كوششى در تعديل اوضاع نابسامان حاكم دريغ نورزند. 

 دكتر امير هوشنگ اميني
            مدير مسئول



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوى 
گمرک ايران درباره بازرگانى خارجى كشور 

طى نه ماهه نخس��ت س��ال 1392، كم و 
كيف بازرگانى خارجى كشور بنابه گزارش 

مقدماتى مورد اشاره به شرحى مى باشد كه 
در جداول درپى منعكس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

نه ماهه ی نخست سال ۱۳9۲
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  بازرگانی خارجی کشور
  

  ١٣٩٢طی نه ماھه نخست سال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور طی نه ماھـه 

کشـور بنابـه گـزارش مقـدماتی مـورد اشـاره بـه  ، کم و کيف بازرگانی خارجی١٣٩٢ نخست سال
  .شرحی می باشد که در جداول درپی منعکس شده است

  
  

  آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازی
  ١٣٩١-٩٢در نه ماھه نخست سال ھای  

  فعاليت
  درصد تغييرات   ١٣٩١نه ماھه نخست سال  ١٣٩٢نه ماھه نخست سال 

  وزن 
  )ھزارتن(

  ارزش
  )ميليون دالر(

  وزن 
  )ھزارتن(

  ارزش
  ارزش  وزن  )ميليون دالر(

  - ٨،۵٢  ١١،٠٨  ٣١،٩۶۴ ۵٩،۴١۴ ٢٩،٢۴١ ۶۶،٩٩٩  صادرات
  - ١٧،٣۴  - ٢۵،٢۶  ۴٠،٢۴٧ ٢٩،٩٨۴ ٣٣،٢۶۶ ٢٢،۴٠٩  واردات

  

  
  

، ١٣٩٢بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی نه ماه نخست سـال  :واردات) الف
درصـد از کـل سـھم ارزشـی  ۵،٣٠ميليـون دالر و  ١،٧۶۴بـوده اسـت کـه بـالغ بـر " برنج"مربوط به 

درصــد ســھم ارزشــی و  ٣،٧٩ميليــون دالر و  ١،٢۶١بــا ارزش " کنجالــه. "واردات را دارا بــوده اســت
بـا  "سـانتيمتر مکعـب ١۵٠٠تـا  ١٠٠٠ونی درونسوز بـا حجـم سـيلندر وسایل نقليه با موتور پيست"

درصد سھم ارزشی، رتبـه ھـای دوم و سـوم را بـه خـود اختصـاص  ٢،٣٩ميليون دالر و  ٧٩۴ارزش 
  .داده اند

  

بـا " امـارات متحـده عربـی) "١واردات عمده کشـور در دوره مـورد گـزارش بـه ترتيـب از کشـورھای 
درصـد سـھم  ٢٠،٩١درصـد سـھم وزنـی و  ١٧،١٩ميليـون دالر یـا  ۶،٩۵۵ھزار تن و ارزش   ٣،٨۵٢

درصـد سـھم وزنـی و  ١٣،۵١ميليـون دالر بـا  ۶،۵٠۴ھزار تـن و ارزش  ٣،٠٢٧با " چين) "٢ارزشی، 
 ١٠،٩١ميليـون دالر یـا  ٢،٩۵۵ھـزار تـن و ارزش  ٢،۴۴۴بـا " ھنـد) "٣درصد سھم ارزشـی،  ۵۵،١٩

ھـزار تـن و ارزش  ١،٢٩٧بـا " جمھـوری کـره) "۴درصـد سـھم ارزشـی،  ٨،٨٨درصد سھم وزنـی و 
 ١،٢٩٧بـا » ترکيه«) ۵درصد سھم ارزشی و  ٨،٢٠درصد سھم وزنی و  ۵،٧٩ميليون دالر یا  ٢،٧٢٩
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متوسط قيمت هر تن كاالى وارداتى 1،485 دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل داراى افزايش 10،66 درصدى در ارزش 
دالرى مى باشد.

بيشترين سهم واردات كشور از نظر ارزشى، 
در نه ماه نخس��ت س��ال 1392، مربوط به 
»برنج« بوده است كه بالغ بر 1،764 ميليون 
دالر و 5،30 درص��د از كل س��هم ارزش��ى 
واردات را دارا بوده است. »كنجاله« با ارزش 
1،261 ميلي��ون دالر و 3،79 درصد س��هم 
ارزشى و »وس��ايل نقليه با موتور پيستونى 
درونسوز با حجم س��يلندر 1000 تا 1500 
سانتيمتر مكعب« با ارزش 794 ميليون دالر 
و 2،39 درصد سهم ارزشى، رتبه هاى دوم و 

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

به ترتيب از كشورهاى
 1( »امارات متحده عربى« با 3،852  هزار 
ت��ن و ارزش 6،955 ميليون دالر يا 17،19 
درصد س��هم وزنى و 20،91 درصد س��هم 

ارزشى،
 2( »چين« ب��ا 3،027 هزار تن و ارزش 
6،504 ميليون دالر با 13،51 درصد س��هم 

وزنى و 19،55 درصد سهم ارزشى،

 3( »هن��د« با 2،444 ه��زار تن و ارزش 
2،955 ميليون دالر يا 10،91 درصد س��هم 

وزنى و 8،88 درصد سهم ارزشى، 
4( »جمهورى كره« با 1،297 هزار تن و 
ارزش 2،729 ميلي��ون دالر يا 5،79 درصد 

سهم وزنى و 8،20 درصد سهم ارزشى و
 5( »تركي��ه« با 1،297 هزار تن و ارزش 
2،566 ميلي��ون دالر يا 8،43 درصد س��هم 
وزنى و 7،71 درصد س��هم ارزش��ى، انجام 

پذيرفته است.

الف - وارد ات:

٣

درصد سھم ارزشی، انجـام  ٧،٧١درصد سھم وزنی و  ٨،۴٣ميليون دالر یا  ٢،۵۶۶ھزار تن و ارزش 
  .پذیرفته است

  
   
  

  ارزشی پنج کشورعمده طرف معامله در واردات کاالبراساس سھم       
  در

  ١٣٩٢نه ماھه نخست سال 
  

  
  
  

بوده که نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل دارای دالر  ١،۴٨۵متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 
  .درصدی در ارزش دالری می باشد ١٠،۶۶افزایش 

  
  

   :صادرات) ب
بـه ارزش " سـنگ آھـن ھماتيـت دانـه بنـدی"عمده اقالم صـادراتی در دوره مـورد گـزارش، شـامل 

ــون دالر و ســھم ارزشــی  ١،٠٣٣ ــانول"درصــد،  ۴،۵٢ميلي ــا ارزش " مت ــون دالر و ســھم  ٨٧٧ب ميلي
. درصـد مـی باشـد ٣،٧٩ميليـون دالر و سـھم ارزشـی  ٨۶۶بـا ارزش " اوره"درصد و  ٣،٨٣رزشی ا

ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانـات گـازی، محصـوالت پتروشـيمی و سـایر کاالھـا شـامل 
  . کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد

  
  
  
  
  

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

  ١٣٩١ - ٩٢در نه ماھه نخست سال ھای 

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١نه ماھه نخست سال   ١٣٩٢نه ماھه نخست سال 

  وزن
  )ھزار تن( 

  ارزش
  )ميليون دالر(

  وزن  کل سھم از
ھزار ( 

  )تن

  ارزش
ميليون (

  )دالر

  سھم از کل
  ارزش  وزن

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

 -١۵،٨٠ -١١،۶٠  ٢٣،۶۴  ١٣،۶٩  ٧،۵۵٨  ٨،١٣۶ ٢١،٧۶ ١٠،٩٠  ۶،٣۶٣  ٧،١٩٢  ميعانات گازی

محصوالت 
  - ٢،٣٠  - ٣،٨٨  ٢۵،٩٩  ١٩،٩٨  ٨،٣٠٨  ١١،٨٧١ ٢٧،٧۶ ١٧،٢٩  ٨،١١۶  ١١،۴١٠  پتروشيمی

  - ٨،٣١  ٢٠،٢٧  ۵٠،٣٧  ۶۶،٣٣  ١۶،٠٩٩  ٣٩،۴٠٧ ۵٠،۴٨ ٧١،٨١  ١۴،٧۶١  ۴٧،٣٩٧  سایر کاالھا

  - ٨،۵٢  ١١،٠٨  ١٠٠  ١٠٠  ٣١،٩۶۴  ۵٩،۴١۴  ١٠٠  ١٠٠  ٢٩،٢۴١  ۶۵،٩٩٩  جمع کل

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

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

  چين
19،55% 

  امارات متحده عربي
20،91% 

 هند
8،88% 

  تركيه
7،71% 

 جمهوري كره
8،20% 

  جمع ساير كشورها
34،74% 

٣

درصد سھم ارزشی، انجـام  ٧،٧١درصد سھم وزنی و  ٨،۴٣ميليون دالر یا  ٢،۵۶۶ھزار تن و ارزش 
  .پذیرفته است

  
   
  

  ارزشی پنج کشورعمده طرف معامله در واردات کاالبراساس سھم       
  در

  ١٣٩٢نه ماھه نخست سال 
  

  
  
  

بوده که نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل دارای دالر  ١،۴٨۵متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 
  .درصدی در ارزش دالری می باشد ١٠،۶۶افزایش 

  
  

   :صادرات) ب
بـه ارزش " سـنگ آھـن ھماتيـت دانـه بنـدی"عمده اقالم صـادراتی در دوره مـورد گـزارش، شـامل 

ــون دالر و ســھم ارزشــی  ١،٠٣٣ ــانول"درصــد،  ۴،۵٢ميلي ــا ارزش " مت ــون دالر و ســھم  ٨٧٧ب ميلي
. درصـد مـی باشـد ٣،٧٩ميليـون دالر و سـھم ارزشـی  ٨۶۶بـا ارزش " اوره"درصد و  ٣،٨٣رزشی ا

ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانـات گـازی، محصـوالت پتروشـيمی و سـایر کاالھـا شـامل 
  . کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد

  
  
  
  
  

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

  ١٣٩١ - ٩٢در نه ماھه نخست سال ھای 

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١نه ماھه نخست سال   ١٣٩٢نه ماھه نخست سال 

  وزن
  )ھزار تن( 

  ارزش
  )ميليون دالر(

  وزن  کل سھم از
ھزار ( 

  )تن

  ارزش
ميليون (

  )دالر

  سھم از کل
  ارزش  وزن

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

 -١۵،٨٠ -١١،۶٠  ٢٣،۶۴  ١٣،۶٩  ٧،۵۵٨  ٨،١٣۶ ٢١،٧۶ ١٠،٩٠  ۶،٣۶٣  ٧،١٩٢  ميعانات گازی

محصوالت 
  - ٢،٣٠  - ٣،٨٨  ٢۵،٩٩  ١٩،٩٨  ٨،٣٠٨  ١١،٨٧١ ٢٧،٧۶ ١٧،٢٩  ٨،١١۶  ١١،۴١٠  پتروشيمی

  - ٨،٣١  ٢٠،٢٧  ۵٠،٣٧  ۶۶،٣٣  ١۶،٠٩٩  ٣٩،۴٠٧ ۵٠،۴٨ ٧١،٨١  ١۴،٧۶١  ۴٧،٣٩٧  سایر کاالھا

  - ٨،۵٢  ١١،٠٨  ١٠٠  ١٠٠  ٣١،٩۶۴  ۵٩،۴١۴  ١٠٠  ١٠٠  ٢٩،٢۴١  ۶۵،٩٩٩  جمع کل

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

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

  چين
19،55% 

  امارات متحده عربي
20،91% 

 هند
8،88% 

  تركيه
7،71% 

 جمهوري كره
8،20% 

  جمع ساير كشورها
34،74% 
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ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ى در دوره مورد 
گزارش، ش��امل »سنگ آهن هماتيت دانه 
بندى« ب��ه ارزش 1،033 ميلي��ون دالر و 
س��هم ارزش��ى 4،52 درصد، »متانول« با 

ارزش 877 ميليون دالر و س��هم ارزش��ى 
3،83 درصد و »اوره« با ارزش 866 ميليون 
دالر و سهم ارزشى 3،79 درصد مى باشد. 
تركي��ب كااله��اى صادرات��ى ب��ه تفكيك 

ميعان��ات گازى، محص��والت پتروش��يمى 
و س��اير كاالها ش��امل كااله��اى صنعتى، 
كش��اورزى، معدنى، فرش و صنايع دستى 

به شرح زير مى باشد.

همانگون��ه ك��ه در جدول ه��اى مربوط 
مالحظه مى ش��ود صادرات قطعى كشور با 
احتس��اب ميعانات گازى، با افزايش 11،08 
درصدى در وزن و كاهش 8،52 درصدى در 

ارزش دالرى رو به رو بوده است. 
در نه ماه نخس��ت سال 1392 كشورهاى 
1(«چي��ن« ب��ا 23،635 هزار ت��ن و ارزش 
5،206 ميليون دالر يا 40،19 درصد س��هم 

وزنى و 22،75 درصد سهم ارزشى، 
2( »عراق« ب��ا 12،816 هزار تن و ارزش 
4،408 ميليون دالر يا 21،79درصد س��هم 

وزنى و 19،27 درصد سهم ارزشى، 
3(«امارات متحده عربى« با 4،342 هزار 
ت��ن و ارزش 2،682 ميلي��ون دالر يا 7،38 
درصد س��هم وزنى و 11،72 درصد س��هم 

ارزشى،

 4(«هن��د« با 4،109 هزار ت��ن و ارزش 
1،952 ميلي��ون دالر يا 6،99 درصد س��هم 

وزنى و 8،53 درصد سهم ارزشى و 
5(«افغانس��تان« ب��ا 2،605 ه��زار تن به 
ارزش 1،853 ميلي��ون دالر يا 4،43 درصد 
س��هم وزنى و 8،10 درصد سهم ارزشى، به 
ترتي��ب مقام هاى اول تا پنج��م صادرات از 

ايران را كسب نمودند.

متوس��ط قيمت هر تن كاالى صادراتى 384 دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته، داراى كاهش 18،28 درصدى در 
ارزش دالر مى باشد.

٤

  
  

  
ماھه نخست  ترکيب وزنی کاالھای صادراتی در نه

  ١٣٩٢سال 

 

  
نه ماھه ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در 

  ١٣٩٢نخست سال 

  
  

  
ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشـور بـا احتسـاب ميعانـات 

درصــدی در ارزش دالری رو بــه رو بــوده  ٨،۵٢درصــدی در وزن و کــاھش  ١١،٠٨گــازی، بــا افــزایش 
  . است

ميليـون دالر  ۵،٢٠۶ھزار تن و ارزش  ٢٣،۶٣۵با " چين)"١کشورھای  ١٣٩٢در نه ماه نخست سال 
ھزار تـن و ارزش  ١٢،٨١۶با " عراق) "٢درصد سھم ارزشی،  ٢٢،٧۵درصد سھم وزنی و  ۴٠،١٩یا 

امـارات متحـده )"٣، درصـد سـھم ارزشـی ١٩،٢٧درصد سھم وزنی و ٢١،٧٩ميليون دالر یا  ۴،۴٠٨
درصـد  ١١،٧٢درصـد سـھم وزنـی و  ٧،٣٨ميليون دالر یـا  ٢،۶٨٢ھزار تن و ارزش  ۴،٣۴٢با " عربی

درصد سھم وزنی و  ۶،٩٩ميليون دالر یا  ١،٩۵٢ھزار تن و ارزش  ۴،١٠٩با  "ھند)"۴سھم ارزشی، 
 ۴،۴٣ميليـون دالر یـا  ١،٨۵٣ھـزار تـن ارزش  ٢،۶٠۵با " افغانستان)"۵درصد سھم ارزشی و  ۵٣،٨

درصد سھم ارزشی، به ترتيب مقام ھای اول تا پنجم صادرات از ایران را  ٨،١٠درصد سھم وزنی و 
  .کسب نمودند

  
  
  
  
  
 
  

  
  پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات کاال براساس سھم ارزشی      

  ١٣٩٢نه ماھه نخست سال در 
  

  
  
  

  
دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته،  ٣٨۴متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی 

  .درصدی در ارزش دالر می باشد ١٨،٢٨دارای کاھش 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

  ميعانات گازي
10،90% 

  محصوالت پتروشيمي
 ساير كاالها 17،29%

71،81% 

  ميعانات گازي
21،76% 

  محصوالت پتروشيمي
  ساير كاالها 27،76%

50،48% 

  عراق
19،27% 

 چين
22،75% 

  امارات متحده عربي
  هند 11،72%

8،53% 

  افغانستان
8،10% 

  جمع ساير كشورها
29،62% 
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مسکن و بازار آتی آن

بحث مس��كن و بازار آتى آن اين روزها 
نق��ل همه ى مجالس ش��ده و به گونه اى 
فراگير به آموزه روز تبديل ش��ده است. به 
نظر مى رس��د جايگاه مس��كن در اقتصاد 
كشور و تجربه گذشته در اين زمينه سبب 
شده است كمتركسى به درستى درباره آن 

به تفكر و قضاوت سنجيده بنشيند.

از اين رو به نظر مى رسد پيش از اظهار 
نظر درباره بازار آتى مسكن، اشاره به چند 
نكت��ه اثرگذار در بازار آتى مس��كن و يا به 
ط��ور كلى هزينه توليد و قيمت عرضه آن 
در بازار در سنجش با ساير انواع توليدات، 
متوسط درآمد سرانه و توان مالى خريداران 
نيازمند مسكن، استاندارد زندگى حاكم در 

كالن شهرها و... خالى از فايده نباشد.

نكته نخس��ت اينكه هزينه تمام ش��ده 
مس��كن و قيمت عرض��ه آن در ب��ازار به 
هيچ روى با س��اير انواع توليدات با وجود 
باال بودن هزين��ه توليد در كليه بخش ها، 
قابل قياس نيست. اگر نه چندين برابر،اما 
به مراتب باالتر اس��ت. اع��م از ارزان ترين 
واحده��اى مس��كونى مت��رى 4 ميلي��ون 
تومانى در تهران و يا واحدهاى مس��كونى 

باالتر از مترى ده ميليون تومان.

افزايش قيمت زمين و مسكن حكايت از 
آن دارد كه اين افزايش به هيچ روى ناشى 
از پيش رف��ت اقتصادى نبوده، بلكه پيامد 
ورود وج��وه حاصل از واگ��ذارى يا فروش 
دارايى هاى به  سرمايه تبديل شده ى در 

اختيار دولت و سرمايه هاى ملى متعلق به 
كش��ور از جمله نفت و گاز و كانيات گران 
بهاء و افزايش نقدينگى از يك س��و، برخى 
سياس��ت هاى پول��ى، بانك��ى نامعقول با 
هدف هاى گوناگون و غيرمنطقى از جمله 
س��رپوش نهادن ب��ر خطر مش��مول ماده 
141)ورشكستگى( ش��دن برخى بانك ها 
و مصلحت انديش��ى تجديد ارزيابى دارائى 

آنها از سوى ديگر بوده است. 

در حالى كه متوسط درآمد سرانه كشور 
به قيمت هاى ثابت با تغيير نرخ برابرى ارز 
از حدود هشت هزار دالر به حدود 2600 
دالر كاهش يافته اس��ت، ارقام پاسخگوى 
اس��تاندارد زندگى در تهران نش��ان از آن 
دارد كه اس��تاندارد زندگ��ى حاكم در اين 
شهر دست كم نياز به اقتصادى با چندين 
برابر درآمد س��رانه برق��رار دارد، لذا  براى 
طبقه متوسط ، ش��هرى غيرقابل سكونت 

است.

آمار و ارقام مربوط به نيازمندان مسكن 
نش��ان از آن دارد كه اگر نه صد در صد اما 
نزدي��ك به كل نيازمندان مس��كن را زوج 
هاى جوان تش��كيل مى دهند .نيازمندانى 
كه در صورت برخ��وردار بودن از باالترين 
درآمده��ا نيز، نه ق��ادر به خريد حتى يك 
واحدمس��كونى 80 تا 100 مترى از ارزان 
تري��ن نوع مس��كن كه مت��رى حداقل 4 
ميليون تومان است مى باشند و نه با توجه 

به نرخ سود بانكى پول، اجاره آن. 

از اي��ن رو مالحظه مى ش��ود كه درپى 
كاهش قدرت خريد پول ملى، در حالى كه 
كليه مايحتاج روزم��ره جامعه ، در تهران 
وس��اير كالن ش��هرها دس��ت كم به بيش 
ازس��ه برابر افزايش يافته اس��ت، متوسط 
قيمت مس��كن در بهتري��ن وضع به كمى 
بي��ش از دو برابر افزايش يافت��ه و اين به 
معناى كاهش قيمت مسكن به نرخ ثابت، 
نزديك به 50 درصد است، قيمتى كه هم 
اكن��ون ني��ز رو به كاه��ش دارد،و به طور 
قطع خبر از ريزشى در حد تناسب با توان 

اقتصادى كشور مى دهد. 

پاي��ان س��خن اينكه با توج��ه به هزينه 
ب��االى توليد ب��ه وي��ژه توليد مس��كن و 
قيمت عرض��ه آن، مصرف كنن��ده نهايى 
مس��كن از ت��وان خريد يا اجاره مس��كن 
موردنيازخودبرخوردار نيس��ت. از اين رو و 
با توجه به آمار واحدهاى مس��كونى خالى 
كه رقم آن به درس��تى مشخص نيست اما 
گفته مى شود بر اس��اس آمار مركز ايران 
در تهران بالغ بر 320 هزار و در كل كشور 
حدود 6 ميليون واحد است، ترديد نيست 
كه قيمت مسكن در آينده با ريزش بسيار 
رو به رو خواهد بود. به بيانى قيمت به نرخ 
ثابت، حتى به زير قيمت تمام شده كاهش 

خواهد يافت.

دکتر امير هوشنگ امينی
دکتر در اقتصادسياسی.
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به گزارش بى بى س��ى در س��ال 2013بيل 
گيتس موسس مايكروسافت با افزودن حدود 16 
ميليارد دالر بر ثروت خود اكنون با 78 ميليارد 
دالر داراي��ى همچن��ان در مقام اول فهرس��ت 

ثروتمندان جهان قرار دارد. 

در سال گذش��ته س��يصد نفر از ثروتمندان 
بزرگ جهان ح��دود 500 ميليارد دالر بر ثروت 
خود افزوده و اكن��ون ارزش دارايى آنها روى هم 
رفته به سه تريليون و 700 ميليارد دالر رسيده 

است.

طبق بررسى هاى آمارى خبرگزارى بلومبرگ، 
ش��ركت ها و صنايع مربوط به ف��ن آورى هاى 
جديد در سال گذش��ته با افزودن 28 درصد بر 
درآمد خود در صدر فهرست قرار دارند. از ميان 
300 ميلياردر بزرگ جهان فقط 70 نفر در سال 
گذشته بخشى از ثروت و دارايى خود را از دست 
داده اند و بقيه به نسبت سال هاى قبل به شكل 

چشمگيرى بر ثروت خود افزوده اند.

از ميان افرادى كه ثروت و دارايى آنها افزايش 
يافته بيل گيتس موسس مايكروسافت است كه 
با افزودن حدود 16 ميليارد دالر بر ثروت خود در 
سال گذشته اكنون با دارايى بالغ بر 78 ميليارد 
دالر در مقام اول فهرست ثروتمندان جهان قرار 
دارد. يك��ى از دالي��ل اصلى افزايش چش��مگير 
ثروت او رشد 40 درصدى قيمت سهام شركت 

مايكروسافت در دوازده ماه گذشته بود.

در چند سال گذشته كارلوس سليم ميلياردر 
مكزيك��ى صاحب ش��ركت ه��اى رس��انه اى و 
ارتباطات همواره در مقام اول اين فهرس��ت قرار 
داشت. او با 72 ميليارد دالر دارايى كه به نسبت 
سال گذشته تغيير محسوسى نداشته اكنون در 
مقام دوم قرار دارد و پس از وى آمانس��يو اورتگا 
ميلياردر اسپانيايى صاحب توليدى هاى بزرگ 

پوش��اک از جمله » زارا » ب��ا حدود 65 ميليارد 
دالر همچون دو سال گذشته در مقام سوم اين 

فهرست قرار دارد.

يكى ديگر از افرادى كه در س��ال گذشته به 
ش��كل قابل مالحظه اى بر ثروت خ��ود افزوده 
مارک زاكربرگ موس��س و از سهامداران اصلى 
فيس بوک است كه با ثروتى حدود 25 ميليارد 
دالر، كه به نس��بت سال گذش��ته دو برابر شده 
اس��ت، در مقام بيست و ششم اين فهرست قرار 
دارد و در بيست و نه سالگى جوانترين ميلياردر 

جهان است.

كارشناس��ان اقتصادى مى گويند ثروتمندان 
بزرگ جهان در س��ال جدي��د نيز بر ثروت خود 
خواهند اف��زود چون نرخ بهره كم��اكان پايين 
خواهد ماند، اقتصاد جهانى به طور متوس��ط دو 
درصد رشد خواهد داشت و بازار نقدينگى رشد 

خوبى خواهد كرد.

آمارهاى منتشر شده توسط بازارهاى بورس 
و سهام نشان مى دهد كه بهاى سهام چند صد 
شركت بزرگ در بيش��ر بازارهاى معتبر به طور 
متوس��ط بين 25 تا 30 درصددر س��ال گذشته 
افزايش يافته اس��ت. در بازار سهام نيويورک اين 
افزاي��ش ح��دود 30 درصد بوده اس��ت . اما در 
بازار س��هام كش��ورهاى اروپايى نيز كه كماكان 
با پيامدهاى بحران اقتصادى حوزه يورو دس��ت 
و پنجه نرم مى كنند، بهاى س��هام شركت هاى 

اصلى بين 15 تا 20 درصد بوده است.

در كارنامه س��االنه بازارهاى سهام كشورهاى 
مختلف موارد جالب و تعج��ب آورى نيز وجود 
دارد. بازار سهام ژاپن با بيش از 50 درصد افزايش 
نرخ سهام در صدر قرار دارد و بعد از آن بازار سهام 
ونزوئ��ال را مى توان ديد كه با 45 درصد افزايش 
نرخ سهام تعجب همه را برانگيخته است. موارد 

جالب ديگر جمهورى ايرلند و يونان دو كش��ور 
حوزه يورو هس��تند كه چند سال پيش اقتصاد 
آنها با كمك هاى مالى خارجى از ورشكس��تگى 
كامل نجات يافت. بازار س��هام اين كشورها نيز 

حدود 35 درصد افزايش را نشان مى دهد.

افزايش بهاى س��هام در سال گذشته در بازار 
مالى آمريكا به نس��بت پنج سال اخير بى سابقه 
بوده و در س��اير نقاط جهان نيز از جمله س��ال 
هاى بسيار موفق در دو دهه اخير بوده است. اما 
چنين حدى از افزايش بهاى سهام از نگاه برخى 
از كارشناسان اقتصادى يك هشدار جدى است. 
به اعتقاد آنها بخش��ى از اي��ن افزايش محصول 
اغراق در ارزش س��هام اس��ت و در س��ال جديد 
ممكن اس��ت بهاى سهام برخى از شركت ها به 

شدت كاهش يابد.

افزايش 500 ميليارد دالرى دارايى هاى چند 
صد ثروتمند بزرگ جهان و افزايش چش��مگير 
بهاى س��هام در اكثر كش��ورها در شرايدر روى 
مى دهد كه س��ال 2013 كم��اكان براى بيش 
ترين تعداد جمعيت جه��ان از نظر اقتصادى و 
معيشتى سال بسيار دشوارى بوده و به نظر مى 
رس��د كه پيامدهاى بحران اقتصادى سال هاى 
اخير از جمله بيكارى گسترده ، كاهش دستمزد 
و كاس��تن از رفاه و خدمات اجتماعى در س��ال 

ميالدى جديد ادامه خواهد يافت.

بر اس��اس تازه ترين نظرسنجى هايى كه در 
هفته هاى پايانى سال 2013 انجام پذيرفته در 
يشتر كشورهاى جهان و حتى كشورهاى اروپاى 
غربى، بخش چشمگيرى از پاسخ دهندگان براين 
باورندكه شرايط اقتصادى آنها در سال هاى اخير 
بدتر شده است و بعيد مى دانند كه سال 2014 
چش��م انداز بهترى وجود داشته باشد حتى اگر 
س��ال جديد ب��راى ثروتمندان ب��زرگ جهان و 

بازارهاى سهام ثروت بيشترى به ارمغان بياورد.

افزايش ثروت و نا اميدی اقتصادی
در

سال ۲۰۱۳



به نوشته جاستين رولت از بى بى سى: 
برخورد انس��ان ها با طال عجيب است. اين 
م��اده از نظر ش��يميايى جذابيتى ندارد و 
تقريبا با هيچ عنصر ديگرى واكنش نشان 
نمى ده��د. اما در مي��ان 118 عنصرى كه 
در ج��دول تناوب��ى وجود دارن��د، طال آن 
عنصريس��ت كه ما انسان ها هميشه تمايل 
داشته ايم از آن به عنوان پول رايج استفاده 

كنيم. چرا؟
چرا اس��ميم يا كروم، يا هليوم، يا شايد 
ه��م س��يبورگيوم ن��ه؟ من اولين كس��ى 
نيستم كه اين پرس��ش را مطرح مى كند، 
اما دوس��ت دارم فكر كنم ك��ه اين كار را 
در يك��ى از جالب تري��ن مكان هاى ممكن 
انجام دادم: نمايشگاه فوق العاده مصنوعات 
طاليى پيش از كش��ف قاره آمريكا بدست 
كريس��تف كلم��ب، در بريتي��ش ميوزيوم 
)موزه بريتاني��ا(. در آنجا در كنار يك زره 
س��ينه نفيس طالى خالص با آندرئا سال، 
اس��تاد ش��يمى در دانش��گاه يو س��ى ال 
)UCL( لندن، آش��نا شدم. او نسخه اى از 

جدول تناوبى را بيرون آورد.
طال – اطالعات اساسى

نم��اد ش��يميايى: Au )از واژه  	•
aurum در زبان التين(
عدد اتمى: 79 	•

جرم اتمى: 196.97 	•
يكى از فل��زات "كمياب" كه در  	•

شرايط عادى اكسيد نمى شوند
مورد اس��تفاده در جواهرسازى،  	•

الكترونيك، صنعت هوا فضا و پزشكى
تصور مى شود بخش اعظم طالى  	•
موجود در پوس��ته زمين از شهاب سنگ ها 

نشأت مى گيرد
كنن��دگان:  توليد  بزرگ تري��ن  	•

چين، استراليا، آمريكا و روسيه
او با اشاره به سمت راست جدول به من 
گفت: "رد كردن بعضى عناصر بسيار ساده 

اس��ت. در اين سمت جدول گازهاى بى اثر 
و هالوژن ها را داريم. يك گاز هيچوقت به  
درد تبديل ش��دن به پول رايج نمى خورد. 
حمل بطرى هاى كوچ��ك گاز كار چندان 

ساده اى نيست!"
"مس��أله ديگر بى رنگ بودن آنهاست. از 
كجا مى ش��ود وجود آنها را تشخيص داد. 
"اس��تفاده از دو عنصرى كه در دما و فشار 
عادى به حالت ماي��ع وجود دارند – يعنى 
جي��وه و برم – هم چندان عملى نيس��ت. 
هر دوى آنها س��مى هس��تند و اين براى 
ماده اى كه قرار اس��ت به عنوان پول مورد 
اس��تفاده ق��رار بگي��رد، ويژگى مناس��بى 
نيست. آرسنيك و بس��يارى از مواد ديگر 
هم به همين ترتيب خط مى خورند. س��ال 
س��پس توجهش را به س��مت چپ جدول 
معط��وف مى كند و با اطمين��ان مى گويد: 
"بيش��تر عناص��ر اي��ن قس��مت را هم به  
راحتى مى تواني��م رد كنيم. فلزات قليايى 
و قليايى خاكى ميل ش��ديدى به واكنش 
دارند. خيلى ه��ا از دوران مدرس��ه به ياد 
دارند كه انداختن سديم يا پتاسيم در آب 
چه واكنش��ى را به همراه دارد. آب ش��روع 
به كف كردن مى كند و ش��عله ور مى شود. 
استفاده از پول انفجارى ايده چندان خوبى 

نيست."
همين استدالل درباره گروه عناصر راديو 
اكتيو هم صادق است: كسى نمى خواهد از 
پول سرطان بگيرد. به اين ترتيب توريوم، 
اورانيوم، پلوتوني��وم و همچنين عناصرى 
نظير رادرفورديوم، سيبورگيوم، يوننپنتيوم 
و اينشتاينيوم كنار مى روند. اين سرى آخر 
تنها بط��ور موقت و در چارچوب تجربيات 
آزمايش��گاهى به وج��ود مى آين��د و بعد از 
ساطع كردن تشعشعات راديواكتيو از خود، 
تجزيه مى شوند. بعد از آن به گروه موسوم 
ب��ه "عناصر خاك��ى كمياب" مى رس��يم، 
كه البته اكثرش��ان به ان��دازه طال كمياب 

نيس��تند. متأسفانه تشخيص اين عناصر از 
هم از نظر ش��يميايى آسان نيست، و شما 
با اطمين��ان بگوييد  هيچ��گاه نمى توانيد 
كه آنچه كه در جيب تان اس��ت چيست. 
به اين ترتيب تنها قس��مت ميانى جدول 
تناوب��ى مى ماند كه عناص��ر آن به "فلزات 

واسطه" موسومند.
در اي��ن گروه كه از 49 عنصر تش��كيل 
شده، نام هاى آشنايى ديده مى شود: آهن، 
آلومينيوم، مس، س��رب و نقره. اما اگر آنها 
را به دقت مورد بررسى قرار دهيد، متوجه 
مى شويد كه هر يك ايراداتى جدى دارند. 
براى مثال، ما در سمت چپ برخى عناصر 
س��خت و بادوام را داريم. مشكل اين است 
كه گداختن اين فلزات بسيار سخت است. 
براى ش��روع كار اس��تخراج اين فلزات از 
س��نگ معدنش��ان بايد ك��وره را تا حدود 
1000 درجه داغ كنيد. انس��ان هاى كهن 
به چنين تجهيزات پيش��رفته اى دسترسى 

نداشتند.
چرا طال طاليى رنگ است؟

آندرئا س��ال مى گويد ك��ه رنگ طاليى 
طال ت��ا همين اواخ��ر يك معما ب��ود. راز 
اين معما در س��اخنار اتمى طالست. آقاى 
سال مى گويد: "مكانيك كوانتوم به تنهايى 
اي��ن موض��وع را توضيح نمى ده��د. وقتى 
طال را بررس��ى مى كنيد، مى بينيد كه اتم 
آن بسيار س��نگين اس��ت و الكترون هاى 
آن چن��ان س��ريع حرك��ت مى كنن��د كه 
مجبور مى ش��ويد نظريه نسبيت اينشتاين 
را ه��م وارد رياضيات كني��د. تنها پس از 
با نس��بيت  درآميخت��ن مكانيك كوانتوم 
اس��ت كه متوجه موضوع مى شويد." آقاى 
س��ال مى گويد كه برخالف فل��زات ديگر، 
كه در ش��كل خالصش��ان نور را مستقيما 
منعك��س مى كنن��د، مولكول ه��اى ط��ال 
"قدرى با ن��ور بازى مى كنند"، و "با جذب 
بخش��ى از طيف آبى ن��ور، به نور منعكس 

چرا طال برايمان قيمتی است؟
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شونده رنگى طاليى و متمايز مى دهند".
اس��تخراج آلومينيوم هم س��خت است 
و اي��ن عنصر براى ضرب س��كه مناس��ب 
نيس��ت. بيش��تر عناص��ر ديگر اي��ن گروه 
پايدار نيس��تند و در ص��ورت تماس با آب 
مى پوس��ند، و ي��ا در معرض هوا اكس��يد 
مى ش��وند. مثال آهن را در نظر بگيريد؛ در 
تئورى گزينه خوبى براى تبديل ش��دن به 
پول رايج اس��ت. فلز جذابيست و تا درجه 
بااليى جال پيدا مى كند. اما مش��كلش اين 
اس��ت كه زنگ مى زند: اگ��ر آهن را كامال 
خش��ك نگاه نداريد، به راحتى مى پوس��د. 
آقاى سال مى گويد: "اس��تفاده از عنصرى 
ك��ه ارزش آن به خودى خود افت مى كند، 
قطعا ايده خوبى نيست." سرب و مس هم 
ب��ه همين دلي��ل كنار مى رون��د. هر دوى 
اين فلزات مس��تعد زنگ زدن هستند. در 
گذشته برخى جوامع از آنها به عنوان پول 
استفاده كرده اند، اما اين پول ها به معناى 
واقعى كلم��ه زياد دوام ني��اورده اند. پس 

ديگر چه گزينه اى باقى مى ماند؟
از مي��ان 118 عنصر جدول تناوبى تنها 
8 گزين��ه ديگ��ر باقى مانده ان��د: پالتين، 
پاالدي��وم، رودي��وم، ايريديوم، اس��ميم و 
روتني��وم، به ع��الوه دو عنص��ر قديم��ى و 
نام آش��ناى ط��ال و نقره. اين ها ب��ه فلزات 
كمياب معروفند و به ندرت با عناصر ديگر 
وارد واكنش مى شوند. نادر بودن آنها يكى 
از عوامل مهم در مناسب بودنشان به عنوان 
پول است. حتى اگر آهن زنگ هم نمى زد، 
مبن��اى خوبى براى پول نبود، چون مقدار 
آن در طبيع��ت بيش از اندازه زياد اس��ت. 
در نتيجه، مردم مجبور مى شدند سكه هاى 
بس��يار بزرگى را با خ��ود حمل كنند. بجز 
نق��ره و ط��ال، بقيه فل��زات كمياب عكس 
همين مش��كل را دارند. آنها آنقدر نادرند 
كه براى اس��تفاده از آنه��ا بجاى پول بايد 
س��كه هاى بس��يار كوچكى ضرب شوند و 
اين س��كه ها مى توانند به آسانى گم شوند. 
استخراج اين فلزات هم سخت است. نقطه 
ذوب پالتي��ن 1768 درج��ه س��انتى گراد 

است.
راز ديگر اقبال ف��راوان به طال به عنوان 
پول رايج اين اس��ت كه اين فلز فوق العاده 

زيباست 
آندرئا سال 

پس به اين ترتيب تنها نقره و طال باقى 
ماندن��د. هر دو كميابند، اما نه تا حدى كه 
يافتنشان غيرممكن باشد. هردويشان هم 
نقطه ذوب نسبتا پايينى دارند، و در نتيجه 
ضرب سكه و ش��مش و ساخت جواهرات 
با آنها آس��ان اس��ت. نقره با مقادير ناچيز 
گوگرد موجود در ه��وا واكنش مى دهد و 
تيره مى ش��ود. به همين خاط��ر براى طال 
ارزش بيش��ترى قائلي��م. در نتيجه معلوم 
مى ش��ود كه دليل اصلى ارزش باالى طال 
همين عدم جذابيت ش��يميايى آن است. 
تنبلى نس��بى طال باعث مى شود كه مثال 
بتوانيد مجس��مه طاليى بسازيد و مطمئن 
باش��يد كه 1000 س��ال بعد بدون اينكه 
تغييرى كرده باش��د، در موزه اى در مركز 
لندن به نمايش گذاش��ته خواهد ش��د. اما 
اين فرآين��د حذف تدريج��ى عناصر به ما 
درباره عوامل مهم در تعيين پول رايج چه 
مى گويد؟ اول اينكه الزم نيس��ت آن ماده 
ارزش ذاتى داش��ته باشد. ارزش پول رايج 
تنها به خاطر اين است كه ما به عنوان يك 
جامعه تصميم گرفته ايم براى آن ارزش��ى 

قائل باشيم.
همانط��ور كه قب��ال گفتيم، پ��ول رايج 
باي��د با ثبات، قابل حمل و غيرس��مى هم 
باش��د. كمياب بودن نس��بى ه��م يكى از 
اين ويژگى هاست. ش��ايد از شنيدن اينكه 
مقدار طالى موج��ود در جهان چقدر كم 
است، متعجب شويد. اگر همه گوشواره ها، 
كل ذخاير طالى كشورها، اندک رگه هاى 
ط��الى موجود در تجهي��زات كامپيوترى، 
دوران  از  پي��ش  مجس��مه هاى  هم��ه 
كريس��توف كلم��ب، و همه انگش��ترهاى 
عروس��ى را بگيري��د و آب كني��د، طب��ق 
برآوردها تنها چيزى در حدود يك مكعب 
به ابعاد 20 متر خواهيد داشت. اما كمياب 
و باثب��ات ب��ودن همه ماجرا نيس��ت. طال 
ويژگى ديگرى هم دارد كه آن را در ميان 
عناصر ج��دول تناوبى ب��ه بهترين گزينه 
ب��راى تبديل ش��دن به پول راي��ج تبديل 
مى كند؛ طال طاليى رنگ اس��ت. بجز مس 
همه فل��زات ديگر ج��دول تناوبى نقره اى 
فام هس��تند، و همانط��ور كه گفتيم، مس 
در مج��اورت هواى مرط��وب زنگ مى زند 
و س��بز مى ش��ود. اين ويژگى طال را كامال 
از بقي��ه فلزات متمايز مى كند. آقاى س��ال 

مى گوي��د: "راز ديگر اقب��ال فراوان به طال 
به عن��وان پول رايج اين اس��ت كه اين فلز 
فوق العاده زيباست." اما چرا ديگر كسى از 

طال به عنوان پول رايج استفاده نمى كند؟
نقطه عطف اين داستان در سال 1973 
بود؛ در اين س��ال ريچارد نيكسون، رئيس 
جمه��ورى وق��ت آمريكا، تصمي��م گرفت 
پيوند ميان دالر آمريكا و طال را قطع كند. 
از آن زم��ان به بعد مبن��اى همه واحدهاى 
پولى عم��ده جهان چيزى جز اس��كناس 
بدون پش��توانه نيس��ت و قوانين كشورها 
مى گوي��د كه هم��ه بايد آنه��ا را به عنوان 
وس��يله پرداخت بپذيرند. نيكسون به اين 
دليل اين تصميم را گرفت كه آمريكا ديگر 
براى پشتيبانى از همه دالرهايى كه چاپ 
كرده بود، طال در اختيار نداش��ت. مشكل 
ب��ا طال هم همين جاس��ت. مي��زان عرضه 
آن هيچ ربطى به نيازه��اى اقتصاد ندارد. 
عرضه طال بر اساس ميزان قابل استخراج 
آن تعيي��ن مى ش��ود. در قرن ش��انزدهم 
ميالدى، كش��ف آمريكاى جنوبى و منابع 
عظيم طالى آن باعث افت ش��ديد ارزش 
ط��ال – و در نتيجه افزايش ش��ديد قيمت 

بقيه كاالها – شد.
از آن موقع به بعد مشكل معموال برعكس 
ب��وده، و عرضه طال تا ح��د زيادى ثابت و 
انعط��اف ناپذير بوده اس��ت. ب��راى مثال، 
بس��يارى از كش��ورها با جدا كردن ارزش 
پولش��ان از طال از بحران اقتصادى بزرگ 
دهه 1930 جان س��الم بدر بردند. اين كار 
به آنها اجازه داد پول بيش��ترى چاپ، و به 
اقتصادش��ان تزريق كنند. تقاضا براى طال 
مى تواند تغييرات ش��ديدى داشته باشد، و 
با توجه به ثابت ب��ودن ميزان عرضه، اين 
امر مى تواند به نوسانات شديدى در قيمت 
طال منجر ش��ود. براى مثال، همين اواخر 
قيمت ط��ال از 260 دالر ب��راى هر اونس 
تروا در س��ال 2001 به 1921.15 دالر در 
س��پتامبر 2011 رس��يد و حاال تا 1230 
دالر پايين آمده اس��ت. اين رفتار مناسبى 
براى يك مخزن باثبات ارزش نيس��ت. در 
نتيجه، به قول وينستون چرچيل، در ميان 
عناصر طال بدترين پول رايج ممكن است، 

البته بجز همه عناصر ديگر.

 9 گزارش فصلنامه ايران و انگليس شماره 48



اشاره:
        باتوجه به درخواست های تلفنی و کتبی اعضاء اتاق و خوانندگان فصلنامه و ضرورت آشنايی بيشتر عالقه مندان 

کار با بريتانيا، نمايه سياسی در پی، تهيه شده در بی بی سی، برای آگاهی عموم ارائه می شود.
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نمايه سياسی بريتانيا

       تاریخچه
پادش��اهى متحد بريتانيا به چهار بخش 
تقسيم شده است: انگلستان، ولز، اسكاتلند 
و ايرلند شمالى. اين كشور از ديرباز يكى از 
اصلى ترين بازيگران در روابط بين المللى 
بوده و داراى نقشى مهم در اتحاديه اروپا، 

سازمان ملل متحد و ناتو است.

مق��ام و منزلت بريتانيا در قرن بيس��تم 
دچار تحوالت عظيمى شده است. در اويل 
قرن در مقام ابر ق��درت جهان فرماندهى 

يك امپراتورى عظيم را بر عهده داشت.
بع��د از دو جن��گ جهان��ى و ب��ا پايان 

امپراتورى، مقام بريتانيا نيز تنزل يافت. اما 
بريتانيا به لحاظ اقتصادى و نظامى همواره 
يكى از قدرت هاى اصلى به شمار مى رود 
و تاثير سياس��ى و فرهنگى آن در سراسر 

جهان شايان توجه است.
بريتانيا اولين كش��ور صنعتى در جهان 
ب��ود. هنوز يك��ى از بزرگترين قدرت هاى 
اقتصادى اس��ت اما سال هاست كه قدرت 
آن متك��ى بر صنايع خدماتى اس��ت تا بر 

توليدات كارخانه اى.

بريتانيا ب��ا آنكه يك��ى از اعضاى اصلى 
اتحاديه اروپاس��ت اما بخشى از حوزه يورو 
نيست. چشم انداز بريتانيا براى پيوستن به 

يورو پس از آنكه اين كش��ور پيشنهادهاى 
مطرح شده براى اصالح پيمان ليسبون به 
منظور حل بحران مالى كش��ورهاى حوزه 
يورو ك��ه در پايي��ز 2011 ب��ه حادترين 
مرحله خود رس��يده بود را رد كرد، بيش 

از پيش كاهش يافت.

در س��ال ه��اى اخير بريتاني��ا اقداماتى 
مبنى بر تفويض اختيارات به اس��كاتلند و 
ول��ز انجام داده اس��ت. در 1999 پارلمان 
اس��كاتلند در ادينبورگ و شوراى ملى ولز 
در كارديف گشايش يافت و امكان تفويض 
اختيارات به مناطق تحت اختيار انگلستان 

نيز مطرح شده است.

٩
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  .شودپی ارائه می سياسی مربوط ، تھيه شده در بی بی سی برای آگاھی در 

   

 تاریخچه

انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند : پادشاھی متحد بریتانيا به چھار بخش تقسيم شده است
این کشور از دیرباز یکی از اصلی ترین بازیگران در روابط بين المللی بوده و دارای نقشی . شمالی

 .مھم در اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ناتو است

در اویل قرن در مقام ابر . بریتانيا در قرن بيستم دچار تحوالت عظيمی شده استمقام و منزلت 
 .قدرت جھان فرماندھی یک امپراتوری عظيم را بر عھده داشت
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ی اصلی به شمار می رود و تاثير سياسی و فرھنگی اقتصادی و نظامی ھمواره یکی از قدرت ھا
 .آن در سراسر جھان شایان توجه است

ھنوز یکی از بزرگترین قدرت ھای اقتصادی است اما  .بریتانيا اولين کشور صنعتی در جھان بود
 .سال ھاست که قدرت آن متکی بر صنایع خدماتی است تا بر توليدات کارخانه ای

چشم انداز . ز اعضای اصلی اتحادیه اروپاست اما بخشی از حوزه یورو نيستبریتانيا با آنکه یکی ا
بریتانيا برای پيوستن به یورو پس از آنکه این کشور پيشنھادھای مطرح شده برای اصالح پيمان 
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در ايرلند شمالى پس از دهه ها درگيرى 
ه��اى خونبار، امض��اى موافق��ت نامه اى 
موس��وم به »آدينه نيك« در سال 1998 
به تش��كيل ش��وراى جديدى با اختيارات 
تفويض ش��ده، بار ديگر اميد به دوام صلح 

را به ارمغان آورد.

در سال 2002 در بين مشاجرات بر سر 
فعالي��ت هاى ارتش جمهوريخ��واه ايرلند 
)آى آر اى ش��اخه مس��لح نهاد سياس��ى 
اس��تقالل طلبان، به نام »شين فين«( اين 
شورا منحل شد. انحالل آن سه سال و نيم 

به طول انجاميد.

در راس��تاى ت��الش براى از س��رگيرى 
روابط سياسى و پس از مشاوره با دوبلين، 
بريتاني��ا قانونى را در ماه مه س��ال 2006 
به تصويب رس��اند كه راه را براى تشكيل 

مجدد شوراى ايرلند شمالى هموار كرد.
ام��ا رهبران ش��ورا نتوانس��تند تا ضرب 
االجل تعيين ش��ده در ماه نوامبر، هياتى 
اجرايى بر اس��اس تقس��يم قدرت تشكيل 
دهن��د. س��رانجام انتخابات ش��ورا در ماه 
مارس همان س��ال منجر به اداى سوگند 
رهبران دولت ائتالفى در 8 مه 2007 شد 
و به اين ترتيب 5 سال حكمرانى مستقيم 

از لندن به پايان رسيد.

تنوع فرهنگی
 كارن��اوال ناتين��گ هي��ل از بزرگترين 

جشنواره هاى خيابانى در اروپاست

بريتاني��ا داراى تن��وع قوم��ى و نژادى 
وس��يعى اس��ت. بخش��ى از آن مربوط به 
ميراثى مى ش��ود ك��ه از دوران امپراتورى 
به جاى مانده اس��ت. اخيرا اين كش��ور با 
موضوع هايى چون چن��د فرهنگى بودن، 
مهاجرت و هويت ملى كش��مكش داشته 

است.

اين مس��ئله هم��راه با س��ابقه حمالت 
انتحارى تروريس��تى به شبكه حمل و نقل 
لندن در 2005 و گس��ترش اس��المگرايى 

افراطى به نگرانى ها افزوده است.
بعضى از سياس��تمداران و مفسران مى 
گويند كه براى دست يافتن به يكپارچگى 
به درک عميق ترى از ارزش هاى مشترک 
موجود در جامعه مختلط بريتانيا نياز است.
در حاليكه بعضى ب��راى محدود كردن 
مهاج��رت مدافع سياس��ت هاى س��خت 
گيرانه ترى هس��تند، بعضى ديگر به تاثير 

مثبت آن اعتقاد دارند.

ورود نيروى كارى از كشورهاى واقع در 
اروپاى ش��رقى كه اخيرا ب��ه اتحاديه اروپا 
پيوس��ته اند، تازه تري��ن روند مهاجرت به 

بريتانيا به شمار مى رود.

فرهنگ:
از دوران اوج ش��هرت گ��روه بيتل ها و 
رولين��گ اس��تونز در ده��ه 60 ميالدى، 
بريتاني��ا پرچمدار تروي��ج فرهنگ جوانان 
بوده اس��ت. اين كش��ور در ح��وزه ادبيات 
داراى ميراثى غنى، ش��امل نويس��ندگان 
بزرگ��ى چون ويلي��ام شكس��پير و چارلز 
ديكنز از انگلستان، رابرت برنز از اسكاتلند، 
ديالن توماس از ولز و ش��يموس هينى از 

ايرلند شمالى است.

موسيقى سنتى در سراسر بريتانيا ريشه 
عميق��ى دوانده اس��ت و منج��ر به ظهور 
آهنگس��ازان كالسيك، از هنرى پرسل در 
دوران باروک گرفته تا بنجامين بريتن در 

قرن بيستم شده است.

بریتانیا در یک نگاه
نام كامل: پادش��اهى متح��د بريتانياى 

كبير و ايرلند شمال: 
62.4ميلي��ون ) س��ازمان مل��ل متحد، 

2011(: جمعيت 
پايتخت:لندن

242.514 مساحت: كيلومتر مربع
 زبان اصلى: انگليسى
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به حادترین مرحله خود  ٢٠١١ليسبون به منظور حل بحران مالی کشورھای حوزه یورو که در پایيز 
رد، بيش از پيش کاھش یافترسيده بود را رد ک . 

 

است ٢٠١٢لندن ميزبان بازیھای المپيک   

. در سال ھای اخير بریتانيا اقداماتی مبنی بر تفویض اختيارات به اسکاتلند و ولز انجام داده است
پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ و شورای ملی ولز در کاردیف گشایش یافت و امکان  ١٩٩٩در 

ناطق تحت اختيار انگلستان نيز مطرح شده استتفویض اختيارات به م . 

آدینه "در ایرلند شمالی پس از دھه ھا درگيری ھای خونبار، امضای موافقت نامه ای موسوم به 
به تشکيل شورای جدیدی با اختيارات تفویض شده، بار دیگر اميد به دوام صلح را  ١٩٩٨در " نيک

 .به ارمغان آورد

آی آر ای شاخه مسلح (سر فعاليت ھای ارتش جمھوریخواه ایرلند در بين مشاجرات بر  ٢٠٠٢در 
انحالل آن سه سال و . این شورا منحل شد") شين فين"نھاد سياسی استقالل طلبان، به نام 

 .نيم به طول انجاميد

در راستای تالش برای از سرگيری روابط سياسی و پس از مشاوره با دوبلين، بریتانيا قانونی را در 
به تصویب رساند که راه را برای تشکيل مجدد شورای ایرلند شمالی ھموار کرد ٢٠٠۶مه  . 

اما رھبران شورا نتوانستند تا ضرب االجل تعيين شده در ماه نوامبر، ھياتی اجرایی بر اساس 
سرانجام انتخابات شورا در ماه مارس ھمان سال منجر به ادای  .تقسيم قدرت تشکيل دھند

سال حکمرانی مستقيم از  ۵شد و به این ترتيب  ٢٠٠٧مه  ٨الفی در سوگند رھبران دولت ائت
 .لندن به پایان رسيد

 تنوع فرھنگی
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دين اكثريت :مسيحى
اميد به زندگى: ) مردان( ، 82 س��ال ) 

زنان(78 سال ) سازمان ملل
واحد پول: پوند استرلينگ = 100 پنى  
توليدات كارخانه اى، مواد غذايى، مواد 

شيميايى: صادرات عمده
سرانه درآمد ناخالص ملى: 38.370دالر 

آمريكا ) بانك جهانى 2010(:
 uk. نشانه اينترنتى

كد بين المللى تلفن:44+ 

رهبران
رئيس كشور: ملكه اليزابت دوم

اليزابت دوم در پى مرگ پدرش، جورج 

شش��م در 1952، ملكه بريتانياى كبير و 
ايرلند شمالى شد.

بعد از بوميبل آدوليادج، پادش��اه تايلند 
ك��ه در 1946 تاجگ��ذارى كرده اس��ت، 
ملكه اليزاب��ت داراى طوالنى ترين دوران 

سلطنت است.
ملكه اليزابت همچنين رئيس 16 كشور 
مس��تقل ديگر از جمله كانادا و اس��تراليا 

است.
نظام مشروطه س��لطنتى بريتانيا، مقام 
س��لطنت و خان��واده او را به ط��ور كامل 
از فعاليت سياس��ى و هرگون��ه دخالت يا 
تصميم گيرى در امور كش��ورى و لشكرى 
منع و دربار را از مس��ئوليت سياسى مبرا 
مى كن��د. به همين دلي��ل نقش ملكه در 

روند قانون گذارى كامال تشريفاتى است.

نخست وزير: ديويد كامرون
ديويد كامرون در 11 مه 2010 به مقام 
نخست وزيرى دولت ائتالفى دست يافت. 
به اين ترتيب حزب محافظه كار )راس��ت 

ميان��ه(، پس از 13 س��ال حكومت حزب 
كارگر )چپ ميانه( روى كار آمد.

آقاى كامرون با حزب سوم يعنى ليبرال 
دموكرات ها دولتى ائتالفى تش��كيل داد. 
اي��ن ائتالف پس از آن تش��كيل ش��د كه 
محافظه كاران بيش��ترين تعداد كرسى ها 
را در انتخابات پارلمانى به دس��ت آوردند، 

اما اكثريت مطلقى حاصل نشد

اي��ن اولين دول��ت ائتالف��ى بريتانيا در 
70 س��ال گذشته است. سيستم انتخاباتى 
بريتانيا بر اس��اس اكثريت ساده است، به 
همين دليل هر حزب در هر حوزه انتخابى 
فق��ط مى تواند يك نامزد داش��ته باش��د، 
كانديداي��ى كه بيش��ترين آرا در هر حوزه 
انتخابى را كسب كند نماينده آن حوزه در 

مجلس عوام خواهد بود.

نخس��ت وزير جديد از ابتدا و در حالى 
ك��ه بريتانيا ب��ه تدريج داش��ت از اعماق 
ركود اقتصادى بي��رون مى آمد، با چالش 
ه��اى اقتصادى كه منجر به س��قوط نظام 
مالى جهان ش��د مواجه ش��ده و همچنين 
مى بايس��ت با كسرى بودجه شديد دولت 

دست و پنجه نرم مى كرد.

در ب��دو ورود ب��ه دفتر نخس��ت وزيرى 
آقاى كامرون وعده كرد كه كاهش كسرى 
بودج��ه در اولوي��ت كارى او قرار دارد. در 
اكتبر 2010، دولت آق��اى كامرون برنامه 
اى براى كاهش ش��ديد هزينه هاى دولتى 
اعالم كرد كه بعد از نسل ها سخت گيرانه 
ترين برنامه از نوع خود به شمار مى رود.

در س��ال 2011 ، نخس��ت وزي��ر براى 

اس��تخدام روزنامه نگارى كه در رس��وايى 
هك كردن پيام هاى تلفنى دس��ت داشت 
م��ورد انتقاد ق��رار گرفت. آق��اى كامرون، 
اندى كلس��ون س��ردبير س��ابق هفته نامه 
»ني��وز آو د ورل��د« را به عنوان مس��ئول 
امور ارتباطات اس��تخدام كرده بود. اندى 
كلسون در پى اين رس��وايى استعفا داد و 
بع��دا در ارتباط با اين اتهامات بازداش��ت 
شد. همينطور انتشار اين هفته نامه در پى 

اين رسوايى متوقف شد.

آقاى كام��رون در خان��واده اى متمول 
در لن��دن به دني��ا آمده اس��ت. پدرش از 
دالالن ثروتمن��د ب��ورس ب��ود. او در كالج 
ايت��ون، معتبرتري��ن مدرس��ه خصوص��ى 
بريتانيا تحصيل كرد و بعد هم از دانش��گاه 
آكس��فورد فارغ التحصيل شد. وى كه در 
43 س��الگى به قدرت رس��يد، جوان ترين 

نخست وزير بريتانيا از 1812 است

رسانه ها
بريتانيا سنتى ديرينه در خدمات راديو 
و تلويزيونى عمومى و ش��هرتى جهانى در 

ساختن برنامه هاى خالقانه دارد.
بى بى س��ى نوپا در سال 1922 آغاز به 
پخش برنامه هاى روزانه راديويى كرد، اما 
ديرى نگذشت كه نقش اساسى در زندگى 

مردم پيدا كرد.

از  پي��ش  امپرات��ورى«  »س��رويس 
»س��رويس جهانى بى بى سى« در سطح 
جهانى ش��هرت زيادى كس��ب كرده بود. 
هزينه بى بى س��ى از پول��ى كه براى حق 
اشتراک تلويزيون پرداخت مى شود تامين 
مى ش��ود و هم��ه خانوارهايى ك��ه داراى 

تلويزيون هستند بايد آن را بپردازند.
تلويزيون تجارى در سال 1955 با آغاز 
كار ش��بكه آى تى وى آغاز ب��ه كار كرد. 
راديوه��اى تجارى در دهه 70 كار خود را 
ش��روع كردند. البته ش��بكه هاى راديويى 
غي��ر مجاز كه از داخل كش��تى ه��ا اداره 
مى شدند در دهه 60 بسيار رواج داشتند 
ت��ا اينكه فعالي��ت آنها غي��ر قانونى اعالم 
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 رھبران

ملکه اليزابت دوم: رئيس کشور  

 
، لندن١٩٢۶متولد   

، ملکه بریتانيای کبير و ایرلند شمالی شد١٩۵٢اليزابت دوم در پی مرگ پدرش، جورج ششم در  . 

تاجگذاری کرده است، ملکه اليزابت دارای  ١٩۴۶بعد از بوميبل آدوليادج، پادشاه تایلند که در 
وران سلطنت استطوالنی ترین د . 

کشور مستقل دیگر از جمله کانادا و استراليا است ١۶ملکه اليزابت ھمچنين رئيس  . 

نظام مشروطه سلطنتی بریتانيا، مقام سلطنت و خانواده او را به طور کامل از فعاليت سياسی و 
ی ھرگونه دخالت یا تصميم گيری در امور کشوری و لشکری منع و دربار را از مسئوليت سياس

گذاری کامال تشریفاتی است به ھمين دليل نقش ملکه در روند قانون .مبرا می کند . 

دیوید کامرون: نخست وزیر  

 

، لندن١٩۶٧متولد   

 

به این ترتيب . به مقام نخست وزیری دولت ائتالفی دست یافت ٢٠١٠مه  ١١دیوید کامرون در 
روی کار آمد) چپ ميانه(سال حکومت حزب کارگر  ١٣، پس از )راست ميانه(حزب محافظه کار  . 

این ائتالف پس از . آقای کامرون با حزب سوم یعنی ليبرال دموکرات ھا دولتی ائتالفی تشکيل داد
آن تشکيل شد که محافظه کاران بيشترین تعداد کرسی ھا را در انتخابات پارلمانی به دست 

 آوردند، اما اکثریت مطلقی حاصل نشد
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ش��د. صدها ش��بكه راديويى و تلويزيونى 
خصوصى اكنون با بى بى سى براى جذب 

مخاطب رقابت مى كنند.

مجموعه هاى تلويزيونى ساخت بريتانيا 
طرف��داران زي��ادى دارد و مخاطب��ان در 
سراسر اين كشور روزانه زندگى شخصيت 
ه��اى محبوب خود در س��ريال »ايس��ت 
اندرز« س��اخت بى بى سى و »كورونيشن 
اس��تريت« س��اخت آى تى وى را با عالقه 

دنبال مى كنند.

برنامه هايى موس��وم ب��ه »رياليتى تى 

وى« ك��ه زندگى مردم عادى را در معرض 
ديد عموم مردم قرار مى دهد نيز در سال 
ه��اى اخير از محبوبيت زي��ادى برخوردار 

شده است.

در دنياى ديجيتال امروزى كه به سرعت 
در حال تغيير است، رسانه هاى بريتانيايى 
در جس��تجوى ش��يوه هاى جديدى براى 
جذب مخاط��ب از طريق كامپيوتر و ديگر 
ابزار شخصى چند رسانه اى )آى فون، آى 

پد ......( هستند.

ش��بكه هاى تلويزيون��ى زمينى كه در 
گذش��ته بر بازار رس��انه ها غلبه داشتند، 
اكنون با عرضه صدها كانال از سوى شبكه 
ه��اى ماه��واره اى ديجيت��ال و كابلى، در 

رقابت شديدى قرار دارند.
آف��كام، )Ofcom( موسس��ه ناظ��ر بر 

اج��راى مق��ررات تلويزيون��ى و ارتباطاتى 
بريتاني��ا اميدوار اس��ت كه تا پايان س��ال 
2012 به عمر تلويزيون هاى آنالوگ پايان 

دهد.

رس��انه ها از آزادى برخوردارند و قادرند 
در م��ورد تم��ام جنب��ه ه��اى زندگى در 
بريتانيا گزارش تهيه كنند. نشريات متنوع 
بازتاب دهنده طيف گس��ترده اى از عقايد 
سياسى اند. در س��ال هاى اخير در حالى 
كه خوانندگان آنالين افزايش داشته، تيراژ 

روزنامه هاى پايين آمده است.

در 2010، ني��وز كورپوريش��ن، صاحب 
امتي��از تايم��ز، هزينه اى ب��راى خواندن 

بعضى از مطالب آنالين تعيين كرد.

ب��ر آورد ش��ده اس��ت ك��ه ت��ا ژوئ��ن 
در  اينترنت��ى  كارب��ران  تع��داد   ،2010
بريتاني��ا ب��ه 51.5ميلي��ون نف��ر، يعن��ى 
بي��ش از 80 درص��د جمعي��ت، رس��يد. 

.)Internetworldstats(

بر اس��اس تحقيقاتى كه گوگل در سال 
2010 انجام داد، داد و ستد اينترنتى 7.2 
درصد از درآمد ناخالص داخلى بريتانيا را 
تش��كيل مى دهد. بر اس��اس اين گزارش، 
بريتاني��ا داراى باالتري��ن مي��زان تجارت 

اينترنتى در ميان كشورهاى جهان است.
ت��ا س��ال 2009، ح��دود 44 درصد از 
كاربران اينترنتى در بريتانيا دس��ت كم در 

يكى از ش��بكه هاى اجتماعى فعال بوده و 
مش��خصات خود را در آن به ثبت رسانده 

اند.
ب��ى بى س��ى، محب��وب ترين ش��بكه 
اينترنتى براى دريافت خبر در بريتانياست.

مطبوعات:
ديلى تلگراف: روزنامه

:روزنامه اقتصادى: فايننشيال تاميز
 روزنامه: گاردين

روزنامه :اينديپندنت
روزنامه: تايمز
 روزنامه: سان
روزنامه: ميرور

روزنامه: ديلى ميل
روزنامه: ديلى اكسپرس

روزنامه اسكاتلندى: اسكاتيش ديلى
روزنامه ولزى: ويلش ديلى:

تلويزيون:
بى بى س��ى تى وى: اپراتور بى بى سى 
1 و بى بى سى 2 و كانال هاى ديجيتال از 

جمله بى بى سى نيوز
آى ت��ى وى: ش��بكه تج��ارى اصلى، با 

داشتن شعبه هاى محلى
چنل 4: شبكه عمومى با بودجه تجارى

فايو: شبكه سراسرى تجارى
اينديپندنت تلويژن نيوز )ITN(: تهيه 
كننده برنامه خبرى آى تى وى و چنل 4

برودكس��تينگ  اس��كاى  بريتي��ش 
)BSkyB(: اپراتور ش��بكه هاى ديجيتال 

ماهواره اى اسكاى

راديو:
سرويس جهانى بى بى سى: پخش بين 
المللى به زبان انگليسى و 30 زبان ديگر      
ابس��ولوت رادي��و: تجارى، سراس��رى با 

پخش موسيقى پاپ و راک
تاک اسپرت: تجارى، سراسرى، ورزشى

كالس��يك اف ام: تجارى، سراس��رى با 
پخش موسيقى كالسيك

١٣

سيستم انتخاباتی بریتانيا بر اساس . سال گذشته است ٧٠ن دولت ائتالفی بریتانيا در این اولي
اکثریت ساده است، به ھمين دليل ھر حزب در ھر حوزه انتخابی فقط می تواند یک نامزد داشته 

باشد، کاندیدایی که بيشترین آرا در ھر حوزه انتخابی را کسب کند نماینده آن حوزه در مجلس 
د بودعوام خواھ . 

نخست وزیر جدید از ابتدا و در حالی که بریتانيا به تدریج داشت از اعماق رکود اقتصادی بيرون 
می آمد، با چالش ھای اقتصادی که منجر به سقوط نظام مالی جھان شد مواجه شده و 

 .ھمچنين می بایست با کسری بودجه شدید دولت دست و پنجه نرم می کرد

وزیری آقای کامرون وعده کرد که کاھش کسری بودجه در اولویت  در بدو ورود به دفتر نخست
، دولت آقای کامرون برنامه ای برای کاھش شدید ھزینه ھای ٢٠١٠در اکتبر . کاری او قرار دارد

 .دولتی اعالم کرد که بعد از نسل ھا سخت گيرانه ترین برنامه از نوع خود به شمار می رود

ام روزنامه نگاری که در رسوایی ھک کردن پيام ھای تلفنی ، نخست وزیر برای استخد ٢٠١١در 
نيوز "آقای کامرون، اندی کلسون سردبير سابق ھفته نامه . دست داشت مورد انتقاد قرار گرفت

اندی کلسون در پی این رسوایی . را به عنوان مسئول امور ارتباطات استخدام کرده بود" آو د ورلد
این اتھامات بازداشت شد استعفا داد و بعدا در ارتباط با ھمينطور انتشار این ھفته نامه در پی  .

 .این رسوایی متوقف شد

. پدرش از دالالن ثروتمند بورس بود. آقای کامرون در خانواده ای متمول در لندن به دنيا آمده است
رد او در کالج ایتون، معتبرترین مدرسه خصوصی بریتانيا تحصيل کرد و بعد ھم از دانشگاه آکسفو

 ١٨١٢سالگی به قدرت رسيد، جوان ترین نخست وزیر بریتانيا از  ۴٣وی که در . فارغ التحصيل شد
 است

ھا رسانه  

 

بریتانيا سنتی دیرینه در خدمات رادیو و تلویزیونی عمومی و شھرتی جھانی در ساختن برنامه 
 .ھای خالقانه دارد

آغاز به پخش برنامه ھای روزانه رادیویی کرد، اما دیری نگذشت  ١٩٢٢بی بی سی نوپا در سال 
 .که نقش اساسی در زندگی مردم پيدا کرد

" در سطح جھانی شھرت زیادی " سرویس جھانی بی بی سی"پيش از " سرویس امپراتوری
ھزینه بی بی سی از پولی که برای حق اشتراک تلویزیون پرداخت می شود . کسب کرده بود
ود و ھمه خانوارھایی که دارای تلویزیون ھستند باید آن را بپردازندتامين می ش . 
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تاخير در پارس جنوبی؛ بی پولی، کمترين بهانه است

بن��ا به گ��زارش مري��م قنب��رزاده از  
بى بى س��ى ،بنا بود عسلويه به پايتخت 
ان��رژى منطق��ه تبدي��ل ش��ود. اما در 
س��ال هاى اخير، با پي��ش رفت اندک 
فعاليت ها براى توس��عه مي��دان گازى 
عظيم پارس جنوبى امي��د ايران براى 
داش��تن يكى از بزرگ ترين قطب هاى 
صنعتى توليد انرژى جهان كم رنگ تر 

شده است.
در س��ال هاى پايانى دهه 70 و اوايل 
دهه 80 خورش��يدى، همزمان با پيش 
رفت س��ريع قطر در برداشت از ذخاير 
هيدروكربورى ميدان مش��ترک پارس 
جنوبى، شركت ملى نفت ايران به تكاپو 
افتاد و توانس��ت قراردادهاى نزديك به 
10 فاز طرح توسعه ميدان گازى پارس 
جنوب��ى را ب��ا پيمان��كاران خارجى و 

داخلى نهايى كند.
فازه��اى 2 و 3 طرح توس��عه پارس 
جنوب��ى، به عن��وان نخس��تين بخش 
از اي��ن پ��روژه عظي��م، تقريب��ا طبق 
برنامه ريزى ه��ا در بهم��ن م��اه 1381 

رسما به بهره بردارى رسيد.
اج��راى ب��ه موقع اين پ��روژه در آن 
زم��ان، بهانه اى ب��راى بلندپروازى هاى 
بيش��تر نفتى ايران شد، به گونه اى كه 
مديران ارش��د نفتى در هر فرصتى، از 
موع��دى براى پاي��ان دادن به نابرابرى 

اي��ران و قط��ر در برداش��ت از مناب��ع 
هيدروكرب��ورى پارس جنوبى س��خن 

مى گفتند.
حسن روحانى، رئيس جمهور كنونى 
ايران ه��م در آذر ماه امس��ال گفت تا 
پايان دول��ت يازدهم، بهره ب��ردارى از 

پارس جنوبى با قطر برابر مى شود.
اما عمر چنين ادعاهايى در يك دهه 
گذشته، كوتاه بوده است؛ از اسفند سال 
87 كه محمود احمدى نژاد، در آخرين 
س��ال از اولين دوره رياست جمهوريش 
ب��راى افتت��اح فازه��اى 9 و 10 پارس 
جنوبى به عس��لويه رفت، فعاليت ها در 
آن منطقه بيشتر، نوعى درجا زدن بوده 

است تا فعاليت توسعه اى.
قرارداد اجراى شش فاز طرح توسعه 
پ��ارس جنوب��ى در حض��ور محم��ود 

احمدى نژاد امضا شد 

آخرین قراردادها
رئيس جمهور  احمدى ن��ژاد،  محمود 
وق��ت اي��ران، روز 25 خ��رداد 1389 
بلندپايه تري��ن مقام ايران��ى بود كه در 
مراس��م امضاى قرارداد شش فاز پارس 

جنوبى حاضر شد.
ارزش كل اين قراردادها در آن زمان، 
حدود 21 ميليارد دالر برآورد شد و در 
چارچوب آنها ش��ركت ملى نفت ايران 

اجراى فازه��اى 13، 14، 19، 22، 23 
و 24 طرح توس��عه پارس جنوبى را به 

شركت هاى ايرانى واگذار كرد.
ايده اين بود كه منابع مالى مورد نياز 
براى اج��راى اين پروژه ها وجود دارد و 
شركت هاى پيمانكار ايرانى به پشتوانه 
مش��اركتى ك��ه در پروژه ه��اى قبل��ى 
داش��تند، مى توانند بخش قابل توجهى 
از فن��اورى و تجهيزات م��ورد نياز اين 

پروژه ها را تامين كنند.
تصميم گيران نفتى ايران در آن زمان 
اعالم كردند كه برنامه ريزى شده است 
ت��ا اين پروژه ها در مدت 35 ماه )كمتر 

از سه سال( به بهره بردارى برسد.
اما با سخت تر ش��دن تحريم ها عليه 
ايران، نه تنها س��رمايه گذاران خارجى 
عالقه مند به توس��عه پارس جنوبى كم 
كم پا پس كشيدند، بلكه تامين سرمايه 
مورد نياز از مح��ل منابع مالى داخلى 
هم با مش��كل روبه رو شد. به حدى كه 
ش��ركت ملى نفت ايران ب��راى تامين 
منابع مالى مورد نياز براى توسعه پارس 
جنوبى در سال هاى 1388 و 1389 به 

انتشار اوراق مشاركت روى آورد.
و  بانك��ى  تحريم ه��اى  همزم��ان، 
مش��كالتى كه در مبادالت بين المللى 
ايران به وجود آمد، فعاليت هاى مربوط 
به تهيه كاال و تجهيزات و حتى تامين 
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دكل ه��اى حف��ارى براى اج��راى اين 
پروژه ها را دشوارتر از قبل كرد.

اگ��ر فازهاى پ��ارس جنوب��ى را رها 
كني��م، معلوم نيس��ت تا پاي��ان دولت 
يازده��م هم به طور كامل در مدار قرار 

گيرند
هرچند واكنش رسمى مقامات ايران 
در بيش��تر موارد، انكار محدوديت ها و 
تاكيد بر توانمندى شركت هاى داخلى 
در ب��ه پايان رس��اندن پروژه ه��ا بود تا 

طرح محدوديت ها و مشكالت.
ام��ا در نهاي��ت، بي��ژن زنگن��ه ك��ه 
هم اكنون س��كاندار اصلى صنعت نفت 
ايران است، گفت مشكل اجراى فازهاى 
پارس جنوبى بيش��تر مديريتى است تا 

تاثير تحريم ها.
وزي��ر نف��ت اي��ران ب��ه تازگ��ى در 
گفت وگو با نش��ريه آسمان تاييد كرده 
اس��ت كه در صورت نبود برنامه ريزى و 
مديريت مناسب، اميدى به بهره بردارى 
از پروژه هاى در دست اجرا نخواهد بود. 
او گف��ت: »اگر فازهاى پارس جنوبى را 
رها كنيم، معلوم نيست تا پايان دولت 
يازده��م هم به طور كامل در مدار قرار 

گيرند.«

اولویت بندی
بر مبناى چنين برداش��تى، خيز تازه 
ش��ركت ملى نفت ايران براى توس��عه 
آنچه از پارس جنوبى باقى مانده است، 

در چارچوب تازه اى انجام شده است.
اي��ن  درب��اره  اي��ران  نف��ت  وزي��ر 
برنامه ريزى ها گف��ت: »هفت فاز را در 
اولويت ي��ك گذاش��ته ايم و ده فاز در 
اولويت دوم اس��ت.« او اظهار اميدوارى 
كرد كه تمام اين فازها در س��ه س��ال 

آينده به بهره بردارى برسند.
بخش عمده امي��دوارى برنامه ريزان 
صنع��ت نفت، به بهره بردارى از فازهاى 
12، 15 و 16 ط��رح توس��عه پ��ارس 

جنوبى اس��ت. فعاليت هاى اجرايى اين 
پروژه ها براى بيش از ش��ش س��ال در 

جريان بوده است.
فازه��اى 17 و 18 ه��م در اولوي��ت 
بهره بردارى هستند و شركت ملى نفت 
ايران در دو سال گذشته چندين بار از 
آماده شدن اين پروژه براى بهره بردارى 
ت��ا پايان س��ال 1392 خب��ر داد، ولى 
تازه ترين گزارش ها، از راه طوالنى پيش 

روى مجريان اين پروژه خبر مى دهد.
همزمان با دوره اوج توس��عه منطقه 
ويژه اقتصادى انرژى پارس در عسلويه، 
بخش عمده اى از نيروى انسانى جوياى 
كار ايران راهى جنوب كش��ور ش��د تا 
در پروژه هايى مرتبط با توس��عه پارس 
جنوبى مشغول به كار شود. اما موقعيت 
شغلى همين افراد با ركود فعاليت ها در 

منطقه به خطر افتاده است.
اولويت بن��دى براى اج��راى فازهاى 
مختلف طرح توس��عه پ��ارس جنوبى، 
نوعى تقس��يم منابع براس��اس سرعت 
بازدهى آنها بوده است؛ هرچه پيشرفت 
كار در پروژه اى بيش��تر باش��د، اولويت 
قاب��ل  باالت��رى مى گي��رد و ش��رايط 
اطمينان��ى براى ني��روى كارش فراهم 
مى ش��ود، اما همزم��ان، ش��اغالن در 
ديگ��ر پروژه هايى كه پيش��رفت اندكى 
داش��ته اند، در موقعي��ت متزلزلى قرار 

مى گيرند.
گاه،  از  ه��ر  اخي��ر،  س��ال هاى  در 
از اعتراض كارگران فعال  گزارش هايى 
در پروژه ه��اى مختل��ف طرح توس��عه 

پارس جنوبى منتشر شده اند.
خط��ر بي��كارى در كمي��ن كارگران 
فعال در فازهايى از پارس جنوبى است 

كه در اولويت توسعه قرار ندارند 
خبرگزارى كار اي��ران )ايلنا( آذرماه 
امس��ال گزارش داد كه كارگران واحد 
تعمي��رات مجتمع گاز پ��ارس جنوبى 
در اعت��راض به كاه��ش چند صد هزار 

تومان��ى دستمزدش��ان در مقابل دفتر 
مدي��ر مجتمع تجم��ع كرده ان��د. آنها 
280 نف��ر بودند و وضعيت��ى كه مورد 
اعتراضشان بود 600 نفر از كارگران را 

شامل مى شد.
خبرگزارى دانشجويان ايران )ايسنا( 
آب��ان ماه امس��ال از تجم��ع گروهى از 
كارگ��ران ف��از 13 پ��ارس جنوبى در 
اعتراض به دريافت نكردن حقوق چهار 
ماه خود خبر داد. رسانه هاى محلى در 
شهريور ماه گزارش كردند كه كارگران 
يك ش��ركت پيمانكار در فاز 14 پارس 
جنوب��ى مقابل ورودى پ��روژه تحصن 
ك��رده و گفته ان��د كه ب��راى چهار ماه 

حقوقى دريافت نكرده اند.
در آبان ماه امس��ال هم گزارش هاى 
تاييدنشده اى از تجمع كارگران فازهاى 
22، 23 و 24 پ��ارس جنوبى منتش��ر 
ش��دند و رس��انه هاى محلى با انتش��ار 
تصاوي��رى ك��ه گفته ش��د مرب��وط به 
اين تجمعات اس��ت، گزارش دادند كه 
كارگران معترض، دست كم براى چهار 

ماه دستمزدى نگرفته اند.
وقت��ى از وزير نفت درب��اره وضعيت 
كارگران��ى س��وال ش��د كه ب��ه دليل 
عس��لويه  در  پروژه ه��ا  اولويت بن��دى 
در مع��رض بي��كارى هس��تند، گفت: 
»ان شااهلل مشكالت همه حل مى شود.«

روي��اى تبدي��ل پ��ارس جنوب��ى به 
بزرگ ترين مركز رشد اقتصادى ايران، 
صنعت نفت آن كش��ور را براى نزديك 
به دو دهه مش��غول خود كرده اس��ت. 
اما به نظر مى رس��د طرح��ى كه طبق 
هدف هاى برنامه توس��عه اي��ران قرار 
بود زمينه س��از پيش رفت اقتصادى و 
اجتماعى كشور در افق 1400 باشد، به 
بارى بر دوش برنامه ريزان نفتى تبديل 

شده است
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مخترع مسلسل دستی کالشنيکوف درگذشت

ميخائيل كالشنيكوف بارها از سوى 
مقام هاى ش��وروى س��ابق و روس��يه 
گرفتميخائيل  ق��رار  قدردان��ى  م��ورد 
كالش��نيكوف، مخترع مسلسلى دستى 
ب��ا همين ن��ام، در س��ن 94 س��الگى 
درگذشت.اين سالح يكى از پر استفاده 
ترين مسلس��ل هاى دس��تى در جهان 

است.

اي��ن مسلس��ل، ك��ه در اي��ران ب��ه 
»كالش��ينكوف« مع��روف اس��ت، پس 
از انق��الب به س��الح س��ازمانى س��پاه 
پاس��داران تبدي��ل ش��د.يكى از داليل 
محبوبي��ت و فراوان��ى آن در سراس��ر 
جه��ان به ويژه در كش��ورهاى در حال 

توسعه و كشورهاى بلوک شرق سابق، 
س��اده بودن س��اخت و راحت��ى تميز 
كردن، نگهدارى و استفاده از آن است 
. به همين داليل و همچنين ارزانى آن 
نس��بت به تفنگ هاى خ��ودكار ديگر، 
نيروهاى نظامى بس��يارى از كشورها از 

آن استفاده مى كنند.

در دهه هاى اخير اين مسلسل، يكى 
از اصل��ى ترين س��الح ه��اى نيروهاى 
انقالب��ى و ش��به نظاميان در سراس��ر 
جهان از جمله در ويتنام، افغانس��تان، 

آنگوال و الجزاير بوده است.

اما شايد اين سالح بخش عمده اى از 

شهرتش را در سال هاى اخير از طريق 
گروه هاى نظامى فلس��طينى كه از آن 
اس��تفاده مى كردند و عكسى از اسامه 
بن الدن كه او را با آن سالح نشان مى 

دهد به دست آورد.

ميخائيل كالش��نيكوف ك��ه بارها از 
سوى مقام هاى شوروى سابق و روسيه 
م��ورد قدردانى قرار گرفت، پول زيادى 
از س��اخت و فروش اين سالح به دست 
نياورد و به گفته خودش »كاش ماشين 

چمن زن اختراع كرده بود«.

كالشنيكوف در 10 نوامبر 1919 در 
يك خانواده رعيت روس در روس��تاى 

٢١ 
 

ھای مختلف طرح  ی از اعتراض کارگران فعال در پروژهھای ھای اخير، ھر از گاه، گزارش در سال
 .اند توسعه پارس جنوبی منتشر شده

خطر بيکاری در کمين کارگران فعال در فازھایی از پارس جنوبی است که در اولویت توسعه قرار 
 ندارند 

پارس  آذرماه امسال گزارش داد که کارگران واحد تعميرات مجتمع گاز) ایلنا(خبرگزاری کار ایران 
جنوبی در اعتراض به کاھش چند صد ھزار تومانی دستمزدشان در مقابل دفتر مدیر مجتمع تجمع 

نفر از کارگران را شامل  ۶٠٠نفر بودند و وضعيتی که مورد اعتراضشان بود  ٢٨٠آنھا . اند کرده
 .شد می

پارس  ١٣فاز آبان ماه امسال از تجمع گروھی از کارگران ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران 
ھای محلی در شھریور  رسانه. جنوبی در اعتراض به دریافت نکردن حقوق چھار ماه خود خبر داد

پارس جنوبی مقابل ورودی پروژه  ١۴ماه گزارش کردند که کارگران یک شرکت پيمانکار در فاز 
 .اند اند که برای چھار ماه حقوقی دریافت نکرده تحصن کرده و گفته

پارس  ٢۴و  ٢٣، ٢٢ای از تجمع کارگران فازھای  ھای تایيدنشده ال ھم گزارشدر آبان ماه امس
ھای محلی با انتشار تصاویری که گفته شد مربوط به این تجمعات  جنوبی منتشر شدند و رسانه

 .اند کم برای چھار ماه دستمزدی نگرفته است، گزارش دادند که کارگران معترض، دست

ھا در عسلویه  بندی پروژه وضعيت کارگرانی سوال شد که به دليل اولویتوقتی از وزیر نفت درباره 
 ".شود شاهللا مشکالت ھمه حل می ان: "در معرض بيکاری ھستند، گفت

ترین مرکز رشد اقتصادی ایران، صنعت نفت آن کشور را برای  رویای تبدیل پارس جنوبی به بزرگ
رسد طرحی که طبق ھدف ھای برنامه  ر میاما به نظ. نزدیک به دو دھه مشغول خود کرده است

باشد، به  ١۴٠٠ساز پيش رفت اقتصادی و اجتماعی کشور در افق  توسعه ایران قرار بود زمينه
 ریزان نفتی تبدیل شده است باری بر دوش برنامه

 

 مخترع مسلسل دستی کالشنيکوف درگذشت
  

   

ميخائيل کالشنيکوف بارھا از سوی مقام ھای شوروی سابق و روسيه مورد قدردانی قرار 
سالگی  ٩۴گرفتميخائيل کالشنيکوف، مخترع مسلسلی دستی با ھمين نام، در سن 

 .این سالح یکی از پر استفاده ترین مسلسل ھای دستی در جھان است.درگذشت



كوريا در نزديكى مرز فعلى روس��يه با 
قزاقستان به دنيا آمد. او يكى از هجده 
فرزند خانواده اش بود كه فقط ش��ش 

نفرشان در كودكى نمردند.

او در س��ال 1938 ب��ه ارتش س��رخ 
فراخوان��ده ش��د و به خاط��ر تخصصى 
كه در كارهاى فنى داش��ت به تجهيز و 
بهبود فناورى تانك هاى ارتش شوروى 

روى آورد.

در س��ال 1941 در جري��ان جن��گ 
جهانى دوم تانكى كه در آن بود هدف 
نيروهاى آلمانى قرار گرفت و او مجروح 
ش��د و از آن پ��س بود كه ب��ه طراحى 
س��الحى پرداخت كه نامش را جهانى 

كرد.

در آن زمان تكنولوژى توليد بهترين 
مسلسل هاى دس��تى در اختيار آلمانى 
ها بود و ارتش ش��وروى هميشه از اين 

جهت از ارتش آلمان عقب بود.

هدف: دفاع از وطن
س��ادگى س��اخت ب��راى مخترعش 

چندان هم منفعت نداشت

زمانى ك��ه او در بيمارس��تان بود به 
تشويق دوس��تى طراحى اين سالح را 

آغاز كرد كه پرس��يده ب��ود چرا روس 
هاى نمى توانند در اين زمينه با آلمانى 

ها رقابت كنند.
»همين ش��د كه مسلسلى دستى را 
براى س��ربازان طراحى كردم و اسمش 
را گذاشتم آوتومات كالشينكووا، سالح 

اتوماتيك كالشنيكوف.«

اين سالح در سال 1947 تكميل شد 
و نام AK47 را بر خود گرفت.

ارت��ش ش��وروى تع��داد زي��ادى از 
اين س��الح را س��فارش داد و ميخائيل 
درجه  نشان  تيموفيويچ كالش��نيكوف 
يك اس��تالين را دريافت كرد. اين يكى 
از چندي��ن جايزه و نش��انى بود كه او 

گرفت.

در هفتاد و پنجمين سالگرد تولدش 
توسط بوريس يلتسين، رئيس جمهور 
وقت روس��يه به درجه سرلشگرى ارتقا 

يافت.
اما سادگى ساخت اين سالح برايش 
چندان هم منفعت نداش��ت و پولى از 

ميليون ها كالشنيكوفى كه ساخته شد 
نصيبش نشد، چون بسيارى از كشورها 
راس��ا ساخت اين س��الح را بدون آنكه 
حقوقى به مخترع و س��ازنده نخستين 

آن بدهند، آغاز كردند.
 

كالش��نيكوف يك��ى از اصل��ى ترين 
س��الح هاى نيروهاى انقالبى و ش��به 

نظاميان در سراسر جهان بوده است

ب��ا اين ح��ال گ��زارش ش��د كه در 
سال هاى آخر عمر ميخائيل تيموفيويچ 
كالش��نيكوف - در س��ن 83 سالگى - 
30 درصد از س��هام شركتى آلمانى كه 
اس��م وى را روى محص��والت خ��ود از 
جمله چتر و آب معدنى گذاش��ته بود، 

به او واگذار شد.

اما همچنان او شهرتش را از مسلسل 
دس��تى AK47 دارد. اما او همواره در 
قبال جان كسانى كه توسط اين سالح 

گرفته شده، سلب مسئوليت مى كرد.

»هدفم اين بود كه سالحى بسازم كه 
با آن بت��وان از وطنم دفاع كرد. مقصر 
من نيستم كه اين سالح در بسيارى از 
نقاط آشوبزده اس��تفاده شده. به نظرم 
سياس��ت هاى آن كشورهاست كه بايد 
مورد سرزنش قرار گيرد و نه طراح آن 

سالح.«
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٢٢ 
 

است، پس از انقالب به سالح سازمانی  معروف" کالشينکوف"این مسلسل، که در ایران به 
یکی از دالیل محبوبيت و فراوانی آن در سراسر جھان به ویژه در .سپاه پاسداران تبدیل شد

کشورھای در حال توسعه و کشورھای بلوک شرق سابق، ساده بودن ساخت و راحتی تميز 
آن نسبت به تفنگ  به ھمين دالیل و ھمچنين ارزانی.  کردن، نگھداری و استفاده از آن است

  .دمی کنن ھای خودکار دیگر، نيروھای نظامی بسياری از کشورھا از آن استفاده

  

.  

 کودک لبنانی با کالشنيکوف

در دھه ھای اخير این مسلسل، یکی از اصلی ترین سالح ھای نيروھای انقالبی و شبه نظاميان 
 .جزایر بوده استدر سراسر جھان از جمله در ویتنام، افغانستان، آنگوال و ال

اما شاید این سالح بخش عمده ای از شھرتش را در سال ھای اخير از طریق گروه ھای نظامی 
فلسطينی که از آن استفاده می کردند و عکسی از اسامه بن الدن که او را با آن سالح نشان 

 .می دھد به دست آورد

روسيه مورد قدردانی قرار ميخائيل کالشنيکوف که بارھا از سوی مقام ھای شوروی سابق و 
کاش ماشين "گرفت، پول زیادی از ساخت و فروش این سالح به دست نياورد و به گفته خودش 

 ."چمن زن اختراع کرده بود

در یک خانواده رعيت روس در روستای کوریا در نزدیکی مرز فعلی  ١٩١٩نوامبر  ١٠کالشنيکوف در 
ھجده فرزند خانواده اش بود که فقط شش نفرشان در او یکی از . روسيه با قزاقستان به دنيا آمد

 .کودکی نمردند

به ارتش سرخ فراخوانده شد و به خاطر تخصصی که در کارھای فنی داشت به  ١٩٣٨او در سال 
 .تجھيز و بھبود فناوری تانک ھای ارتش شوروی روی آورد

ی آلمانی قرار گرفت و در جریان جنگ جھانی دوم تانکی که در آن بود ھدف نيروھا ١٩۴١در سال 
 .او مجروح شد و از آن پس بود که به طراحی سالحی پرداخت که نامش را جھانی کرد

ھای دستی در اختيار آلمانی ھا بود و ارتش شوروی  در آن زمان تکنولوژی توليد بھترین مسلسل
 .ھميشه از این جھت از ارتش آلمان عقب بود

٢٣ 
 

 'دفاع از وطن: ھدف'

 

 مخترعش چندان ھم منفعت نداشت سادگی ساخت برای

زمانی که او در بيمارستان بود به تشویق دوستی طراحی این سالح را آغاز کرد که پرسيده بود 
 .چرا روس ھای نمی توانند در این زمينه با آلمانی ھا رقابت کنند

ھمين شد که مسلسلی دستی را برای سربازان طراحی کردم و اسمش را گذاشتم آوتومات "
 ".نکووا، سالح اتوماتيک کالشنيکوفکالشي

 .را بر خود گرفت AK47 تکميل شد و نام ١٩۴٧این سالح در سال 

ارتش شوروی تعداد زیادی از این سالح را سفارش داد و ميخائيل تيموفيویچ کالشنيکوف نشان 
 .این یکی از چندین جایزه و نشانی بود که او گرفت. درجه یک استالين را دریافت کرد

تاد و پنجمين سالگرد تولدش توسط بوریس یلتسين، رئيس جمھور وقت روسيه به درجه در ھف
 .سرلشگری ارتقا یافت

اما سادگی ساخت این سالح برایش چندان ھم منفعت نداشت و پولی از ميليون ھا 
کالشنيکوفی که ساخته شد نصيبش نشد، چون بسياری از کشورھا راسا ساخت این سالح را 

 .ی به مخترع و سازنده نخستين آن بدھند، آغاز کردندبدون آنکه حقوق

 

کالشنيکوف یکی از اصلی ترین سالح ھای نيروھای انقالبی و شبه نظاميان در سراسر جھان 
 بوده است
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کالشنيکوف یکی از اصلی ترین سالح ھای نيروھای انقالبی و شبه نظاميان در سراسر جھان 
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مجلس کليات طرح انتقال پايتخت از تهران را تصويب کرد

روز سه شنبه، 3 دى )24 دسامبر(، 
نماين��دگان مجل��س اي��ران ب��ا 110 
و 10  راى مخال��ف  مواف��ق، 67  راى 
راى ممتن��ع از مجم��وع 214 نماينده 
حاضر در جلس��ه علنى، به كليات طرح 
س��اماندهى و انتقال پايتخت سياسى و 

ادارى از تهران راى مثبت دادند.
ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت - پايگاه 
اطالع رس��انى مجلس - براس��اس اين 
طرح، شورايى متشكل از مقامات ارشد 
دولت��ى جه��ت بررس��ى و جمع بندى 
تراكم زداي��ى و  مطالع��ات در زمين��ه 

ساماندهى شهر تهران و انتقال پايتخت 
سياسى و ادارى كشور به محل ديگرى 

تشكيل مى شود.
رياست اين شورا را رئيس جمهورى 
يا مع��اون اول ب��ر عه��ده دارد و وزير 
كش��ور )دبير ش��ورا(، دو نفر از اعضاى 
كميس��يون هاى مختل��ف مجل��س به 
و  راه  وزي��ران  نماين��دگان،  انتخ��اب 
شهرسازى، نيرو، جهاد كشاورزى، امور 
اقتص��ادى و دارايى، نف��ت و همچنين 
مع��اون برنامه ريزى رئي��س جمهورى، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگى، شهردار 

ته��ران، نماين��ده س��تاد كل نيروهاى 
مسلح و رئيس سازمان پدافند غيرعامل 

اعضاى ديگر آن هستند.
جمع بن��دى  ش��ورا،  اي��ن  وظيف��ه 
ارائ��ه  و  امكان س��نجى  تحقيق��ات، 
راهكارهايى براى برون رفت از مشكالت 
موج��ود و همچنين تهي��ه برنامه هاى 
اجراي��ى و يافتن مكان مناس��ب براى 
انتقال پايتخت سياسى و ادارى خواهد 

بود.
اين طرح پيش بينى كرده اس��ت كه 
اين ش��ورا »حداكثر ظرف دو س��ال از 
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  نمایندگان مجلس با اکثریت آرا کليات طرح انتقال پایتخت از تھران را تصویب کردند

رای مخالف و  ٦٧رای موافق،  ١١٠، نمایندگان مجلس ایران با )دسامبر ٢٤(دی  ٣روز سه شنبه، 
حاضر در جلسه علنی، به کليات طرح ساماندھی و انتقال نماینده  ٢١٤رای ممتنع از مجموع  ١٠

  .پایتخت سياسی و اداری از تھران رای مثبت دادند

براساس این طرح، شورایی متشکل از  - رسانی مجلس  پایگاه اطالع -به گزارش خانه ملت 
 زدایی و ساماندھی شھر بندی مطالعات در زمينه تراکم مقامات ارشد دولتی جھت بررسی و جمع

  .شود تھران و انتقال پایتخت سياسی و اداری کشور به محل دیگری تشکيل می

، دو نفر از )دبير شورا(ریاست این شورا را رئيس جمھوری یا معاون اول بر عھده دارد و وزیر کشور 
ھای مختلف مجلس به انتخاب نمایندگان، وزیران راه و شھرسازی، نيرو، جھاد  اعضای کميسيون
ریزی رئيس جمھوری، رئيس  اقتصادی و دارایی، نفت و ھمچنين معاون برنامه کشاورزی، امور

سازمان ميراث فرھنگی، شھردار تھران، نماینده ستاد کل نيروھای مسلح و رئيس سازمان پدافند 
  .غيرعامل اعضای دیگر آن ھستند

رفت از  سنجی و ارائه راھکارھایی برای برون بندی تحقيقات، امکان وظيفه این شورا، جمع
ھای اجرایی و یافتن مکان مناسب برای انتقال پایتخت  مشکالت موجود و ھمچنين تھيه برنامه

  .سياسی و اداری خواھد بود

حداکثر ظرف دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این "بينی کرده است که این شورا  این طرح پيش
اداری را  -ل پایتخت سياسی قانون، طرح جامع ساماندھی و انتخاب مکان مناسب برای انتقا

  ."تھيه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه کند



تاري��خ الزم االجرا ش��دن اي��ن قانون، 
طرح جامع ساماندهى و انتخاب مكان 
مناس��ب براى انتقال پايتخت سياسى 
- ادارى را تهي��ه و ب��راى انجام س��اير 

اقدامات قانونى به دولت ارائه كند.«
 

انص��ارى انتقال پايتخت را بدون نظر 
رهبرى ناممكن و هزينه آن را خارج از 

توان مالى دولت دانسته است
در مذاك��رات پيرام��ون كلي��ات اين 
طرح، مجيد انص��ارى، معاون پارلمانى 
رئيس جمهورى هم ش��ركت داشت و 
كم��ال عليپور، موس��ى غضنفرآبادى و 
ج��واد جهانگيرزاده به عنوان مخالف، و 
عليرضا خسروى، حسن نقوى حسينى 
و ه��ادى قادرمرزى به عن��وان موافق 

طرح سخن گفتند.
به گزارش خانه مل��ت آقاى انصارى 
مخالف��ت دول��ت با انتق��ال پايتخت را 
اعالم كرد و گفت كه شهر تهران ظرف 
دهها سال شكل گرفته و هيچ نقطه اى 
در كشور، ظرفيت استقرار اين امكانات 

و جمعيت را ندارد.
مع��اون پارلمانى رئيس جمهورى در 
پاسخ به كس��انى كه موضوع زمين لرزه 
را به عنوان دليلى براى انتقال پايتخت 
از ته��ران عن��وان كرده ان��د، گفت كه 
هيچ نقط��ه اى از اي��ران از خطر زلزله 
مصون نيس��ت. در مورد امكانات مالى 
انتق��ال پايتخت، آق��اى انصارى گفت 
كه با توج��ه به محدوديت ه��اى مالى 
كش��ور و وجود صدها طرح نيمه تمام، 
»غيرممكن اس��ت در افق بيست ساله 
بتواني��م حداقل هاى مورد نياز را تامين 

كنيم.«

تجربه ناموفق:
 نق��وى به خاطر تمرك��ز امكانات در 
ته��ران از انتقال پايتخت حمايت كرده 

است
وى گفت كه تجربه پاكستان و ساير 

كش��ورها در زمين��ه انتق��ال پايتخت 
موفق نبوده است. آقاى انصارى اجراى 
سياست تمركز زدايى و كوچك كردن 
دولت را راه حل مشكالت كنونى دانست 
و تاكيد كرد كه »انتقال پايتخت بدون 

نظر رهبرى امكان ندارد.«
حس��ن نق��وى حس��ينى، نماين��ده 
ورامي��ن، در موافق��ت با ط��رح انتقال 
پايتخ��ت گفت ك��ه در ح��ال حاضر، 
تمام��ى امكانات حت��ى خدمات عمده 
پزش��كى، در تهران متمركز شده و به 
س��اير نقاط كشور توجه الزم نمى شود. 
وى ي��ادآور ش��د كه در س��ال 1210، 
جمعيت تهران س��ى ه��زار نفر بود كه 
اكنون به س��يزده ميليون نفر رسيده و 
به زودى به شانزده ميليون نفر خواهد 
رسيد و اين شهر امكان سكونت چنين 

جمعيتى را نخواهد داشت.

جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه و 
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس در مخالفت با اين طرح 
گفت كه اج��راى چنين طرحى نياز به 
بودجه كالن دارد، و خروج تش��كيالت 
تصميم گي��رى از تهران نيز مش��كالت 
موج��ود را برطرف نخواه��د كرد. آقاى 
جهانگيرزاده اظهار داش��ت كه راه حل 
مشكل فعلى، توسعه زيرساخت هاست.
از آنجا كه در سال هاى اخير، افزايش 
جمعي��ت تهران باعث بروز مش��كالت 
عمده ب��ه خصوص در زمينه ش��رايط 
زيس��ت محيطى اين ش��هر شده، چند 
سال پيش محمود احمدى نژاد، رئيس 
جمهورى وقت، موضوع انتقال بخش��ى 
از جمعي��ت ته��ران به نق��اط ديگر را 

مطرح كرد.
از جمل��ه پيش��نهادهاى او، خ��روج 
شمارى از كارمندان دولت از تهران به 
نقاط ديگر بود اما اين پيش��نهاد جدى 

گرفته نشد.

 
تش��كيالت  خ��روج  جهانگي��رزاده: 
تصميم گيرى از تهران نيز مش��كالت 

موجود را برطرف نخواهد كرد
مهاج��رت ب��ه ش��هرهاى ب��زرگ به 
خصوص تهران طى چند س��ال منتهى 
به انقالب اس��المى ش��دت گرفت كه 
دليل اصلى آن، رش��د سريع اقتصادى 
ب��دون ت��وازن جغرافيايى ب��ود كه به 
تمركز امكانات اش��تغال در ش��هرهاى 

بزرگ منجر شد.
با توجه به اينك��ه حتى در آن زمان 
نيز تهران با مش��كالتى ازجمله كمبود 
مس��كن، مواجه بود، جلوگيرى از رشد 
بى رويه تهران از جمله از طريق تعيين 
مح��دوده ش��هرى و اولويت س��رمايه 
گ��ذارى توليدى در نقاط ديگر كش��ور 

مورد توجه قرار گرفت.

پس از انقالب، برخى سياس��ت هاى 
دول��ت از جمله وعده واگ��ذارى زمين 
راي��گان و تامين مس��كن در ش��هرها، 
رك��ود فعاليت ه��اى توليدى و رش��د 
اقتصاد زيرزمينى، همراه با رشد سريع 
س��رمايه گذارى هاى  فقدان  و  جمعيت 
زيربناي��ى، رون��د مهاجرت را ش��دت 
حتى بيشترى داد و شهرهاى بزرگ به 
ويژه تهران را با مش��كالت جدى مانند 
ترافيك سنگين و كمبود جدى مسكن 
مواجه ساخت كه در س��ال هاى اخير، 
بح��ران آلودگى هوا نيز ب��ه آنها افزوده 

شده است.
به گفته كارشناسان، راه حل اساسى 
اين مش��كل، به جري��ان انداختن روند 
توسعه اقتصادى و ايجاد فرصت شغلى 
اش��تغال در مناط��ق ديگر اس��ت كه 
مى توان��د مانع از افزاي��ش جمعيت در 
شهرهاى بزرگ ش��ود و در بلند مدت، 
امكان خروج خودخواس��ته بخش��ى از 

ساكنان اين شهرها را فراهم آور
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

هيات بازرگانی اتاق ايران و انگليس
در

شام ساالنه اتاق انگليس و ايران در مجلس عوام 
و

بيانات پيتر اوبورن سخنران مدعو

هي��ات بازرگانى و س��رمايه گ��زارى اتاق 
بازرگان��ى وصنايع ومعادن اي��ران وانگليس 
صبح پنج ش��نبه هفدهم اكتبربرابربابيست 
و پنجم مهرماه متش��كل از آقايان ، منصور 
علوى مق��دم، دكتر محس��ن بهرامى ارض 
اق��دس، رض��ا مه��دوى درونكالي��ى، زهرا 
نقوى، حس��ن نيك كار اصفهانى، ناصر پويا 
دولت آبادى، يوسف رئيسى، دكترعليمردان 
شيبانى در معيت دكتر اميرهوشنگ امينى 
راهى لندن ش��د، بعدازظهر جمعه هجدهم 

اكتبربرابربا بيست و ششم مهرماه مهندس 
خاموشى رييس اتاق ايران و انگليس وساير 
اعضاء هي��ات آقايان بختي��ارى و داريو ش 
احمدى به هيات پيوس��تند. شامگاه همان 
روزجملگى در مهمانى پائيزه اتاق بازرگانى 
بريتانيا وايران كه در سالن غذاخورى اعضاء 
مجل��س ع��وام بريتانيا برگزار بود ش��ركت 
جستند.دراين مهمانى كه به روال معمول در 
18 اكتبر س��ال جارى از ساعت هفت و نيم 
بعد از ظهر آغاز شد و بيش از يك صد و سى 

مهمان ا نگليس��ى و ايرانى بازرگان،صاحب 
س��رمايه و صنعت، روزنام��ه نويس و برخى 
نمايندگان مجلس��ين لردان و اعيان حضور 
داش��تند، بعد از حدود بيش از نيم س��اعت 
ديدار و گفت و گ��وى رو در رو وتبادل نظر 
فى مابين مهندس خاموش��ى ، لرد المونت 
ول��رد فيليپ��س در باره رواب��ط فيمابين به 
وي��ژه رواب��ط بازرگانى دو كش��ورحضار به 
صرف ش��ام هدايت ش��دند. س��ر ميز شام 
لرد المونت، رئي��س اتاق بازرگانى بريتانيا و 
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٣٧ 
 

بعد  spectatorدیلی تلگراف و کمک سردبير سابق نشریه روزنامه   اوبورن ستون نویسآقای پتر 
در سالن غداخوری  بازرگانی کهاتاق  مھمانیسخنرانی در برایکه است  مفتخر اینکه از بيان

رابطه  ایران و انگلستان رابطه :، اظھارداشتشده دعوت برگزار است باشکوه اعضاء مجلس عوام 
بھبود بازمدت، رابطه گشته اما در بلند دستخوش فراز و نشيب  بارھابکه  یی رابط. ستاپای دیر
ھا و جعل واقعيات ارائه شده از  ایران از دروغ با وجود اینکه. شده استیک نزدبه ھم  یافته و

لطماتی را متحمل شده است،  متعادل  نا ھای گزارش و سوی بسياری از رسانه ھای انگليسی
  .دشوتغيير روابطزمان دستخوش شت گذبا  این اميدواری وجود دارد که

در ھمسایگی سالن مجلس عوام ،  سوتر آن قدماخيرا چند  شگفت انگيزترین موصوعی که
اعضای پارلمان برعليه سياست حمله ھوایی به خاک سوریه از سوی دولت رای  ،اینکهدادویر

 سقوطپس از این شکست دولت، بسياری گفتند که این نشانه تضعيف سياست دولت و . دادند
که پيامدھای آن در  عکس، این موضوع نقطه عطفی بودر ب کهادامه دادبورن وآقای ا. ملی بود

   .سراسر جھان احساس شد

که نتيجه رای گيری و تصميم دولت به تبعيت از آن، به تغيير روند  کردبورن استدالل وآقای ا
طور گسترده تر در سراسر خاورميانه ه گذاری غرب نه تنھا در قبال سوریه بلکه ب سياست
ھای  را در پذیرش واگذاری سالح الورف، وزیر امور خارجه روسيه توانست سوریه. انجاميد

دولت ایاالت متحده نيز به تبع انگلستان، تصميم به چشم پوشی از . شيميایی خود متقاعد کند
این امر به سرعت، مذاکرات جدی و واقعی را با ایران درخصوص برنامه . عمليات نظافی گرفت
  .ساختاتمی خود امکان پذیر 

دو سال قبل، . سيستم ائتالف در منطقه در حال تغيير است : داشترن، در ادامه، اظھار وبوآقای ا
 ت ھای در یک طرف عربستان، دول. منطقه خاورميانه به دو کمپ متخاصم تقسيم بندی می شد

 .نگلستان با آنھا ھم پيمان بودندایاالت متحده و ا وحوزه خليج فارس و اسرایيل حضور داشتند، 
ایران، سوریه بين در طرف دیگر . ندشدنيز شامل می  را باید متذکر شد که وابسته ھای القاعده

  .ب هللا ائتالفی نزدیک وجود داشتو حز

فرض . درک اینکه چرا انگلستان با طرف اول ھم پيمان بسيار شدید شد، دشوار است گفت وی 
ادره از ایران ضعيف و تصویر ارائه او براین بود که بخشی  از دليل این است که گزارش ھای ص

دالیل قوی در انتقاد از  واقعاو گفت در. جھانی بوده است وحشتصادر کننده  کشور شده ایران
گرد عاملين  ، ایران در پیاما. قصور در رعایت موازین حقوق بشر  وجود داشتبه مناسبت ایران 
. منان آن طالبان و القاعده بودند؛ دشدادھای دوقلو پيشنھاد ھمکاری و مساعدت برج ه به حمل

باره در. ده بود که تا این اواخر به طرز اھانت آميزی رد شده بوددابه غرب ارائه  ھاییایران پيشنھاد
دست  حدود و حقوق تحت ان پی تیحد و بورن، ایران کمتر از ومسئله ھسته ای، از نظر آقای ا

  .به اقدام زده بود

عکس ایاالت متحده ر ادامه داد که بسياری در غرب باید بفھمند که بچنين این ورن بحث را وآقای ا
استدالل وی این بود .اغلب رفتاری عاری از منطق و انصاف از خود بروز داده اند ھایش و ھم پيمان

پيشنھادایران در آخرین دوره مذاکرات در  شبيهکه توافق حاصله در روز گذشته، در اصول و بنياد، 
. آن زمان، ایاالت متحده فعاليت حتی یک سانتریفيوژ را در ایران تاب نمی آرود در. بود ٢٠٠٥سال 

سانتریفيوژ نصب شده ، ایاالت متحده در برابر این امر غيرقابل اجتناب  ١٩٠٠٠اکنون، که حدود 
به عبارت دیگر تمامی درد و رنج ھشت سال گذشته قابل پيشگيری . سر تعظيم فرودآورده است

  .بود
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ايران ضم��ن اداى خير مقدم به مهمانان به 
ويژه مهندس خاموشى و همراهان كه همه 
س��اله به همين تعداددر مهمانى پاييزه اتاق 
شركت مى جويندباصراحت تمام از ضرورت 
تسريع در برقرارى روابط سياسى، ، تسهيل 
صدور ويزا، و توس��عه تجارت ولغو تحريم ها 
ودرنهايت انتقاد صريح از رفتار دولت با ابران 
از س��خنران مدعو »پيتراوبورن«ژورناليست 
ونويسنده معروف انگليسى كه مولف كتابى 
نيز در باره تحريم هاى اقتصادى عليه ايران 
مى باشددرخواس��ت كرددرباره تحريم هاى 

برقرارعليه ايران بياناتى اير اد كند.
آق��اى پتر اوبورن س��تون نويس  روزنامه 
ديلى تلگراف و كمك س��ردبير سابق نشريه 
spectator بعد از بيان اينكه مفتخر است 
كه براى سخنرانى درمهمانى اتاق بازرگانى 
ك��ه در س��الن غداخ��ورى باش��كوه اعضاء 
مجل��س عوام برگزار اس��ت دعوت ش��ده ، 
اظهارداشت:رابطه  ايران و انگلستان رابطه اى 
ديرپاس��ت. رابطه يى كه بارهاب دستخوش 
فراز و نشيب گشته اما در بلند مدت، رابطه 
بازبهبود يافته و به هم نزديك شده است. با 
وجود اينكه ايران از دروغ ها و جعل واقعيات 
ارائه ش��ده از سوى بس��يارى از رسانه هاى 
انگليسى و گزارش هاى نا متعادل  لطماتى 
را متحمل شده اس��ت، اين اميدوارى وجود 
دارد كه با گذش��ت زمان روابط دستخوش 

تغيير شود.

شگفت انگيزترين موصوعى كه اخيرا چند 
قدم آن سوتر ، در همسايگى سالن مجلس 
ع��وام رويداد،اينكه اعض��اى پارلمان برعليه 
سياس��ت حمله هوايى به خاک س��وريه از 
س��وى دولت راى دادند. پس از اين شكست 
دولت، بسيارى گفتند كه اين نشانه تضعيف 
سياس��ت دولت و س��قوط ملى ب��ود. آقاى 
اوب��ورن ادامه دادكه ب��ر عكس، اين موضوع 
نقطه عطفى بود كه پيامدهاى آن در سراسر 

جهان احساس شد. 
آقاى اوبورن استدالل كرد كه نتيجه راى 
گيرى و تصميم دول��ت به تبعيت از آن، به 
تغيير روند سياس��ت گذارى غ��رب نه تنها 
در قب��ال س��وريه بلكه به طور گس��ترده تر 

در سراس��ر خاورميانه انجاميد. الورف، وزير 
امور خارجه روس��يه توانست س��وريه را در 
پذيرش واگذارى سالح هاى شيميايى خود 
متقاعد كند. دولت اياالت متحده نيز به تبع 
انگلستان، تصميم به چشم پوشى از عمليات 
نظافى گرفت. اين امر به س��رعت، مذاكرات 
ج��دى و واقعى را با ايران درخصوص برنامه 

اتمى خود امكان پذير ساخت.

آق��اى اوب��ورن، در ادامه، اظهار داش��ت : 
سيس��تم ائتالف در منطق��ه در حال تغيير 
است. دو سال قبل، منطقه خاورميانه به دو 
كمپ متخاصم تقس��يم بندى مى ش��د. در 
يك طرف عربستان، دولت هاى  حوزه خليج 
فارس و اس��راييل حضور داش��تند، و اياالت 
متحده و انگلس��تان با آنها هم پيمان بودند. 
بايد متذكر شد كه وابسته هاى القاعده را نيز 
ش��امل مى شدند. در طرف ديگر بين ايران، 
س��وريه و حزب اهلل ائتالف��ى نزديك وجود 

داشت.
وى  گف��ت درک اينك��ه چرا انگلس��تان 
با طرف اول بس��يار ش��ديد هم پيمان شد، 
دشوار اس��ت. فرض او براين بود كه بخشى  
از دليل اين اس��ت كه گزارش هاى صادره از 
ايران ضعيف و تصوير ارائه شده ايران كشور 
صادر كننده وحش��ت جهانى بوده است. او 
گفت درواقع داليل قوى در انتقاد از ايران به 
مناسبت قصور در رعايت موازين حقوق بشر  
وجود داش��ت. اما، ايران در پى گرد عاملين 
حمله به  برج هاى دوقلو پيشنهاد همكارى و 
مساعدت داد؛ دشمنان آن طالبان و القاعده 
بودند. ايران پيشنهادهايى به غرب ارائه داده 

ب��ود كه تا اين اواخر به ط��رز اهانت آميزى 
رد شده بود. درباره مسئله هسته اى، از نظر 
آق��اى اوبورن، ايران كمت��ر از حد و حدود و 
حقوق تحت ان پى تى دس��ت به اقدام زده 

بود.

آق��اى اوورن بحث را اين چنين ادامه داد 
ك��ه بس��يارى در غرب باي��د بفهمند كه بر 
عك��س اياالت متحده و ه��م پيمان هايش 
اغلب رفت��ارى عارى از منط��ق و انصاف از 
خود بروز داده اند.اس��تدالل وى اين بود كه 
تواف��ق حاصله در روز گذش��ته، در اصول و 
بنياد، شبيه پيش��نهادايران در آخرين دوره 
مذاكرات در س��ال 2005 بود. در آن زمان، 
اياالت متحده فعاليت حتى يك سانتريفيوژ 
را در ايران تاب نمى آرود. اكنون، كه حدود 
19000 س��انتريفيوژ نصب ش��ده ، اياالت 
متح��ده در برابر اين ام��ر غيرقابل اجتناب 
سر تعظيم فرودآورده است. به عبارت ديگر 
تمامى درد و رنج هش��ت سال گذشته قابل 

پيشگيرى بود.

اوبورن در پايان گفت : دنياى امروز نسبت 
به سال هاى گذش��ته دنياى اميدوار كننده 
ترى است. بخش زيادى از آن به سبب شعور 
و آگاهى خوب مديريت جديد ايران زيرنظر 
رئيس جمهور روحانى مى باش��د، اما وى از 
وزي��ر امورخارجه كرى نيز س��تايش فراوان 
كرد. او گفت اميدوار است توافق هسته اى با 
ايران تنها سرآغاز يك دنياى جديد باشد كه 
در آن ايران و غرب يك بار ديگر درهماهنگى 

بايكديگر زندگى كنند.

 درپاي��ان لرد فيليپ��س نايب رييس اتاق 
بازرگان��ى انگليس و ايران ضمن تش��كر از 
حضور س��ازنده مهندس خاموش��ى وهيات 
همراه در فراهم س��ازى زمينه ى الزم براى 
برقرارى روابط به وي��ژه روابط اقتصادى دو 
كشور از برگزاركنندگان ضيافت آقاى مارتين 
جانستون و خانم ميترا طاهرى مسئول امور 

ادارى اتاق تشكر وقدردانى كرد.
مهمانى كمى بعد از ساعت ده پايان پافت

٣٦ 
 

  انکليساخبار اتاف ایران و 

  ھيات بازرگانی اتاق ايران و انگليس

  در

 شام ساالنه اتاق انگليس و ایران در مجلس عوام 

 و

 بيانات پيتر اوبورن سخنران مدعو 
 شنبه پنج صبح وانگليس ایران ومعادن وصنایع بازرگانی اتاق گزاری سرمایه و بازرگانی ھيات

 محسن دکتر مقدم، علوی منصور ، آقایان از متشکل مھرماه پنجم و اکتبربرابربابيست ھفدھم
 پویا ناصر اصفھانی، کار نيک حسن نقوی، زھرا درونکالیی، مھدوی رضا اقدس، ارض بھرامی
 راھیامينی  اميرھوشنگ دکتر در معيت شيبانی دکترعليمردان رئيسی، یوسف آبادی، دولت
 ریيس خاموشی مھندس مھرماه ششم و بيست اکتبربرابربا ھجدھم جمعه بعدازظھر شد، لندن
 .ت پيوستندھيا بهش احمدی  ریودا، بختياری آقایان ھيات اعضاء وسایر انگليس و ایران اتاق

در سالن غذاخوری  که وایران بریتانيا بازرگانی اتاق پائيزه مھمانی در روزجملگی ھمان شامگاه
 ١٨ دربه روال معمول  که مھمانی دراین.جستند شرکت دبو برگزار بریتانيااعضاء مجلس عوام 

 ا مھمان سی و صد یک از يش و شد آغاز ھرظ از بعد نيم و ھفت ساعت ازسال جاری اکتبر 
 لسينمج نمایندگان برخی و نویس ،روزنامه صنعت و سرمایه بازرگان،صاحب ایرانی و نگليسی

 داشتند،بعد حضور اعيان و لردان دیدار ساعت نيم از بيش حدود از
تبادل و رو در رو گوی و گفت و ، خاموشی مھندس نظر فيمابين

 باره در فيليپس ولرد المونت لرد روابط ویژه هب فيمابين روابط
 صرف به کشورحضار دو بازرگانی شام ميز سر شدند ھدایت شام
 بازرگانی اتاق رئيس.المونت لرد خير ادای ضمن ایران و بریتانيا
 ویژه به مھمانان به مقدم ھمراھان و خاموشی مھندس
 تعداددر ھمين به ساله ھمه که می شرکت اتاق پایيزه مھمانی
 ضرورت از تمام جویندباصراحت روابط برقراری در تسریع

 ویزا، صدور تسھيل ، سياسی، ھا تحریم ولغو تجارت توسعه و
 رفتار از صریح انتقاد ودرنھایت مدعو ران سخن از ابران با دولت

 ژورناليست"پيتراوبورن" که انگليسی معروف ونویسنده
 ھای تحریم کرددرباره باشددرخواست می ایران عليه اقتصادی ھای تحریم باره در نيز کتابی مولف

 کند اد ایر بياناتی ایران برقرارعليه
"  
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برگزاری جلسه های هيات رييسه اتاق ايران و انگليس
در سه ماهه ى دوره مورد گزارش )فصل 
پائيز( هيات رئيسه اتاق همه ماهه با حضور 
كليه اعضاء در اولين دوشنبه ماه جاسه هاى 
ماهان��ه خودرابرگزار كرد در اين جلس��ه ها 
اف��زون بر تبادل اخبار اقتص��ادى روز ،طرح 
گزارش عملكرد دبيرخانه و ارائه پيشنهادهاى 
كميس��يون هاى تخصصى اتاق به تفصيل 
درباره ن��رخ ارز و اثرات كاهش قدرت خريد 
پ��ول مل��ى )ريال( ب��ر اقتصاد كش��ور و به 

خصوص مسئله بيكارى و اشتغال، همچنين 
درباره سياست هاى پولى- مالى دولت از يك 
سو، بهينه سازى يارانه ها و به عبارت ديگر 
ضرورت محدود ك��ردن گيرندگان يارانه به 
گروه آسيب پذير كه منظور اوليه طرح افراد 
و خانواده هاى در و زير خط فقر مى باش��د 
و جايگزي��ن كردن پرداخت نقدى و كااليى 
يارانه ها با كاهش هزينه زندگى گروه آسيب 
پذير، بحث و گفتگو شد. ضمناً عالوه بر تاييد 

ضرورت اعزام هيات هاى بازرگانى- سرمايه 
گذارى به لن��دن براى برقرار نگاه داش��تن 
روابط فيمابين و شركت در گردهمايى اعضا 
اتاق انگليس و ايران و مهمانى اتاق مذكور در 
مجلس عوام و استماع اثرات مالقات و گفتگو 
با مقامات انگليسى عالقه مند به بهبود روابط 
بازرگانى دو كشور بر تقويت دبيرخانه اتاق و 
به ويژه سيستم اطالع رسانى آن تاكيد شد.

برگزاری کميسيون های تخصصی اتاق
كميس��يون هاى تخصصى اتاق مشتمل 
بر كميسيون بازرگانى، صنعت و گردشگرى 
و فن آورى هاى نوين و كميس��يون تسهيل 
سرمايه گذارى و مش��اركت ها و همچنين 
كميسيون س��تادى عضويت همه ماهه در 
اولي��ن هفته ماه با حضور بيش��ترين تعداد 
افراد تش��كيل و برگزار گرديد. در جلس��ات 
كميسيون هاى مذكور نيز پيوسته افزون بر 
تبادل اخبار اقتصادى و استماع نظرات اعضا 

عمده مسائل اقتصادى كشور از جمله بهينه 
س��ازى يارانه ها، سياست هاى پولى- مالى، 
مس��كن و بازار آتى آن مورد بحث و گفتگو 
قرار گرفت. ضمناً براى حفظ روابط فيمابين 
كارآفرين��ان دو كش��ور و به وي��ژه دو اتاق 
اع��زام هيات هاى بازرگانى به انگليس مورد 

پيشنهاد قرار گرفت. 
در كميسيون ستادى عضويت نيز عالوه 
بر تاييد و بررس��ى درخواس��ت هاى جديد 

عضويت و موافقت با 5 مورد آن، با 35 مورد 
تمديد عضويت موافقت و نس��بت به صدور 
كارت هاى جديد عضويت اقدام ش��د. ضمناً 
كميسيون بنابه كميس��يون عضويت مقرر 
ش��د براى آن دسته اعضايى كه در پيشبرد 
فعاليت هاى اتاق اقدامات ثمربخشى انجام 
داده ان��د گواهى عضويت ويژه ص��ادر و در 

اختيار آنان گذارده شود.

اخبار كوتاه اقتصادي ایران

۲8/5 درصد معوقات بانکی در دست ۱7۳ نفر است
رواب��ط عمومى بانك مرك��زى جمهورى 
اسالمى ايران در پى انتشار خبرى در برخى 
رسانه ها مبنى بر »80 درصد معوقات بانكى 
كشور به 30 نفر اختصاص دارد« توضيحاتى 

را به شرح زير اعالم كرد.
1-كل تسهيالت اعم از جارى و غيرجارى 
مبلغ 5233/6 هزار ميليارد ريال و تسهيالت 
غيرجارى 807 هزار ميليارد ريال و نس��بت 
تسهيالت غيرجارى به كل تسهيالت 15/4 

درصد است.
2-بدهكاران باالى 1000 ميليارد ريال 61 
نفر هستند كه مبلغ كل تسهيالت غيرجارى 

آنها 152/4 هزار ميليارد ريال است كه 18/9 
درصد كل مطالبات غيرجارى شبكه بانكى را 

شامل مى شود.
2-بدهكاران 500 تا 1000 ميليارد ريال 
112 نفر مى باشند كه مبلغ كل تسهيالت 
غيرجارى آنها 77/3 هزار ميليارد ريال برابر 
9/6 درصد كل مطالبات غيرجارى ش��بكه 

بانكى كشور است.
بر اين اس��اس، بده��كاران ب��االى 500 
ميليارد ريال 173 نفر و جمعاً مبلغ 229/7 
هزار ميليارد ريال بوده ك��ه 28/5 درصد از 
كل مطالبات غيرجارى شبكه بانكى را شامل 

مى شوند.
الزم به توضيح است بعد از محول كردن 
پيگيرى مطالبات غيرجارى از س��وى ستاد 
محترم مبارزه با مفاس��د اقتصادى به بانك 
مرك��زى، كارگ��روه وي��ژه اى در اين بانك 
تشكيل شده و اقداماتى نيز در جهت تسريع 
پيگيرى ها و وصول مطالبات غيرجارى بانك 

ها به عمل آورده است.
گفتنى اس��ت درم��وارد خاص ك��ه نياز 
به حمايت س��تاد مذكور باش��د، مراتب به 

استحضار اعضاى ستاد خواهد رسيد.
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کاهش شش ميليارد دالری واردات کاال به ايران

براس��اس گ��زارش گم��رگ اي��ران، در 
پنج ماه اول س��ال ج��ارى واردات كاال با 
26 درص��د كاه��ش از 22 ميليارد و 146 
ميليون دالر به 16 ميليارد و 307 ميليون 
دالر رس��يده است كه نس��بت به پنج ماه 
س��ال گذش��ته حدود پنج ميليارد و 839 

ميليون دالر كمتر است.

همزمان با كاهش شديد واردات كاال به 
ايران، ص��ادرات به خارج نيز كاهش يافته 
اس��ت و از 16 ميلي��ارد و 512 ميلي��ون 
دالر در پنج ماه اول س��ال گذشته به 15 
ميليارد و 192 ميلي��ون دالر كاهش پيدا 
كرده است. ميزان كاهش صادرات در پنج 
ماه اول س��ال يك ميليارد و 320 ميليون 

دالر محاسبه شده  است.

ب��ا آنك��ه كااله��اى صادرات��ى عن��وان 
غيرنفت��ى دارد اما گزارش گمرک نش��ان 
مى دهد ك��ه تقريبا نصف درآمد صادراتى 
ايران از مش��تقات نفتى نظير ميعانات گاز 

و كاالهاى پتروشيمى به دست مى آيد.
عمده كاالهاى وارداتى ايران را به ترتيب 

گندم، ش��مش آهن و فوالد، كنجاله، دانه 
ذرت، برنج و شكر تشكيل مى دهند.

بنابر گ��زارش گمرک ايران، در پنج ماه 
اول س��ال واردات برنج افزايش ش��ديدى 
پيدا ك��رده و از 549 هزار تن در پنج ماه 
اول س��ال گذش��ته به رقم 939 هزار تن 
رسيده اس��ت. به اين ترتيب ايران در پنج 
ماه اول س��ال بيش از ي��ك ميليارد دالر 

صرف واردات برنج كرده است.
با آنكه حج��م واردات ايران به ش��دت 
كاهش پي��دا كرده اما گ��زارش گمرک از 
افزاي��ش واردات كااله��اى مصرفى نظير 

گندم و برنج حكايت دارد.
بخش عمده كاالهاى وارداتى از امارات 
و چين وارد ش��ده اس��ت و اين دو كشور 
تقريبا 40 درصد از نيازهاى وارداتى ايران 
را تامي��ن مى كنند و هند و كره جنوبى و 

تركيه در رده هاى بعدى قرار دارند.

نكت��ه جالب توج��ه در ميان آم��ار تازه 
منتش��ر ش��ده گمرک اين است كه تقريبا 
سهم همه كش��ورهاى صادركننده كاال به 

ايران با افت رو به رو بوده است به جز هند 
كه س��همش تقريبا دو برابر شده و از 633 
ميليون دالر در پنج ماه اول س��ال گذشته 
به يك ميليارد و 388 ميليون دالر در پنج 

ماه اول رسيده است.
به نظر مى رسد دو برابر شدن صادرات 
كاال به ايران مربوط به مش��كالت ناشى از 
تحريم ها باش��د كه بر اس��اس آن هند به 
عنوان مش��ترى نفت ايران نمى تواند پول 
نف��ت را به ايران بدهد و در مقابل به جاى 

پول، به اين كشور كاال فروخته است.
واردات كاال به اي��ران در چند ماه اخير 
به دليل تحريم هاى بين المللى با مش��كل 

رو به رو شده است.

بع��د از تحري��م ه��اى اتحادي��ه اروپا و 
آمريكا در سال گذشته، ايران با مشكالتى 
در زمينه فروش نفت و انتقال پول نفت به 
داخل مواجه ش��ده است. گزارش ها نشان 
مى دهد كه صادرات نفت ايران از بيش از 
دو ميليون و 200 هزار بش��كه به مرز يك 

ميليون بشكه كاهش پيدا كرده است.
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اخبار كوتاه اقتصادي  جهان

به دليل بروز اين مش��كالت دولت ايران 
ب��ه ناچار محدوديت هاي��ى را براى برخى 
كااله��اى واردات��ى وض��ع كرده اس��ت و 
واردات اين كاالها با قيمت حداقل دو برابر 
قيمت هاى سال گذش��ته ميسر است. به 
اين معنى كه دالر دولتى در سال گذشته 
1226 تومان بوده ولى اكنون دالر دولتى 
2470 توم��ان قيمت دارد و نرخ دالر آزاد 

نيز باالى 3 هزار و3200 تومان است.

با آنكه واردات كاال به ايران كاهش پيدا 
ك��رده اما گزارش گمرک نش��ان مى دهد 
ك��ه واردات خودروى س��وارى در پنج ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بيشتر هم شده است.
بناب��ر اين آمار، س��ال گذش��ته در پنج 
ماه اول س��ال، 15 هزار و 683 دس��تگاه 

خ��ودروى س��وارى وارد اي��ران ش��ده در 
حال��ى كه اين رقم در س��ال جارى به 16 
هزار و 959 دس��تگاه رسيده است. ارزش 
خودروهاى وارداتى در سال گذشته 341 
ميلي��ون دالر بوده در حالى كه امس��ال با 
افزايشى نزديك به ده ميليون دالر به رقم 

351 ميليون دالر رسيده است.

در مقاب��ل صادرات خودروه��اى ايرانى 
كه در پنج ماه اول امس��ال نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته به شدت كاهش پيدا 
كرده است به گونه اى كه در پنج ماه اول 
س��ال گذش��ته 25 هزار و 705 دس��تگاه 
خودرو به خارج صادر ش��ده ب��ود اما اين 
رقم با يك افت ش��ديد به يك هزار و 456 

دستگاه رسيده است.
درآمد صادراتى خودروهاى ايرانى نيز از 

145 ميلي��ون دالر در پنج ماه اول س��ال 
گذش��ته به يازده ميليون دالر در پنج ماه 

اول سال كاهش پيدا كرده است.
ب��ازار خودروه��اى صادراتى اي��ران به 
ترتي��ب ع��راق، جمه��ورى آذربايج��ان و 

اوكراين بوده است.
خودروسازان ايرانى به دليل تحريم هاى 
بين المللى با مشكل تامين قطعات و مواد 
اوليه رو به رو شده و توليد آنها به كمتر از 

نصف كاهش پيدا كرده است.
بنابر اين گزارش، واردات انواع گوش��ى 
تلفن همراه نيز نزديك به بيس��ت ميليون 
دالر كاه��ش پيدا كرده اس��ت در پنج ماه 
اول سال گذشته بيشتر از 79 ميليون دالر 
صرف واردات گوشى تلفن همراه شده بود 
كه اين رقم در پنج ماه اول امسال به بيش 

از 59 ميليون دالر رسيده است

گوگل شرکت سازنده روبات های نظامی را خريد
گوگل يك شركت مهندسى را كه براى 
ارت��ش آمريكا روبات مى س��ازد خريدارى 
ديناميك��س«  »بوس��تن  اس��ت.  ك��رده 
هشتمين شركت س��ازنده روبات است كه 
گوگل در س��ال جارى ميالدى خريدارى 

كرده است.

قيم��ت و اندازه پ��روژه روبات س��ازى 
گوگل، كه توس��ط »اندى روبين« مسئول 
سابق سيستم عامل آندرويد اداره مى شود، 
علنى نشده است ولى تحليگران معتقدند 
كه خريدارى اين شركت ها نشان از عالقه 
روز افزون شركت هاى اينترنتى به ساخت 

روبات دارد.

به طور مثال ش��ركت آم��ازون بتازگى 

اعالم كرد كه طرح هايى براى تحويل دادن 
بسته هاى پستى با استفاده از هواپيماهاى 

بدون سرنشين دارد.

بوستون ديناميكس كه روبات هاى خود 
را ب��ه صورت تجارى عرض��ه نمى كند، در 
س��ال 1992 توسط يكى از استادان سابق 
انس��تيتو فن آورى ماساچوس��ت تاسيس 

شد.

اين ش��ركت ب��ه عنوان معاون مش��اور 
شركت ژاپنى س��ونى در مورد محصوالتى 
مانند آيبو، س��گ روبات، فعاليت مى كرد. 
ول��ى عمده فعالي��ت آن، توليد روبات هاى 
متح��رک بود و بودج��ه آن از محل پروژه 
ه��اى پيش��رفته دفاعى پنتاگ��ون، وزارت 

دفاع آمريكا، تامين مى شد.

گ��وگل اعالم ك��رده كه ب��ه قراردهاى 
نظامى اين شركت همچنان پايبند خواهد 
بود.كليك ويديوهاى مربوط به روبات هاى 
ساخت بوستون ديناميكس ميليون ها بار 

بر روى اينترنت ديده شده است. 

يكى از اين روبات ها به نام كليك سگ 
بزرگ، بس��يار س��ريع مى دود و حتى قادر 
اس��ت بر زمين ناهموار يا ي��خ و برف هم 

حركت كند. 
يك روبات چهار پاى ديگر به نامكليك 
گربه وحش��ى، در واقع يك ماشين پرسرو 
صداس��ت كه با س��رعت باال مى دود و به 

سرعت مى تواند دور بزند.
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رهبران اروپايی طرح جلوگيری از بحران بانکی را تصويب می کنند

رهبران كش��ورهاى عض��و اتحاديه اروپا 
طرحى را براى جلوگي��رى از تكرار بحران 

بانكى در اين كشورها بررسى مى نند.
بنا به گزارش بى بى سى ، روز پنجشنبه، 
28 آذر )19 دس��امبر(، رهبران بيس��ت و 
هش��ت كش��ور عضو اتحاديه اروپا اجالس 
دو روزه اى را در بروكسل، پايتخت بلژيك، 
آغاز كردند . دستور كار اصلى اين اجالس، 
تصويب طرحى براى حمايت از بخش مالى 
و نظ��ام بانكى و كمك به بانك هاى بحران 

زده در آينده است
اي��ن طرح اختي��ارات گس��ترده اى را به 
نهادهاى اتحاديه اروپا مى دهد تا بتوانند بر 
عملكرد نظام هاى بانكى كشورهاى عضو، به 
خصوص كشورهاى حوزه يورو - پول واحد 
- نظارت و در آن مداخله كنند. پيش نويس 
ط��رح روز چهارش��نبه در جلس��ه وزيران 
دارايى بيست و هشت كشور عضو اتحاديه 
م��ورد توافق قرار گرفت تا براى بررس��ى و 
تصويب نهايى در اختي��ار اجالس رهبران 

قرار گيرد.
اوايل سال جارى، كشورهاى عضو حوزه 
ي��ورو - پ��ول واحد اروپايى - بر س��ر لزوم 
نظارت مركزى دقيق تر بر فعاليت بانك هاى 

بزرگ اين كش��ورها ب��ه توافق رس��يدند. 
هفده كش��ور از بيست و هشت كشور عضو 
اتحاديه اروپا، از جمله آلمان، فرانسه، ايتاليا 
و اس��پانيا، عضو حوزه يورو هستند و يازده 
كشور ديگر از جمله بريتانيا، همچنان پول 

ملى خود را به كار مى برند.
بيشترين فش��ار بحران بانكى چند سال  
اخير بر كش��ورهاى عضو ح��وزه يورو وارد 

شده است.
در نشست روز چهارشنبه، وزيران دارايى 
بيست و هشت كش��ور به بررسى جزئيات 
تش��كيالتى پرداختن��د كه قرار اس��ت در 
مورد برخورد با بانك هاى دچار مش��كل و 
تامين پول مورد نياز براى نجات بانك هاى 

ورشكسته اقدام كند.
طبق توافقنامه روز چهارش��نبه، بانك ها 
در كش��ورهاى حوزه يورو بايد طى ده سال 
آينده، مبالغى را براى تامين جبران خسارت 
ناشى از ورشكستگى بانك ها كنار بگذارند. 
براى اين منظور، هر يك از كشورهاى عضو 
مى تواند صندوق ويژه اى را تاسيس كند تا 
بانك هاى همان كش��ور، مبلغ مورد نياز را 

به آن بسپارند.
در صورتى كه هر يك از كشورهاى عضو 

اتحادي��ه مناب��ع مال��ى الزم را براى كمك 
يا نجات ي��ك بانك بح��ران زده در اختيار 
نداشته باشد، مى تواند مبلغ مورد نياز را از 
يك صندوق عمومى و دايمى ايجاد ش��ده 

توسط كشورهاى حوزه يورو وام بگيرد.

طرح ›بینابینی‹
براين اس��اس، هزينه كمك به بانك هاى 
خصوصى مشكل دار از پولى تامين مى شود 
كه ش��بكه بانكى ب��راى اين منظ��ور كنار 
گذاش��ته و دولت ه��ا ناگزي��ر نخواهند بود 
از بودج��ه عموم��ى براى كم��ك به چنين 
بانك هايى اس��تفاده كنند. بنابراين، هزينه 
مشكالت بانكى به جاى تحميل بر ماليات 
دهن��دگان، از س��وى ش��بكه بانكى تامين 

مى شود.
                              

 انتظار مى رود اوالند و مركل طرح جديد 
را تصويب كنند

وزيران دارايى كش��ورهاى عض��و، براى 
اين طرح عنوان »مكانيزم واحد تسويه« را 

انتخاب كرده اند.
طرح ارائه شده به اجالس رهبران آميزه 
اى از دو پيشنهاد متفاوت است كه يكى از 

٢٥ 
 

  اخبار کوتاه اقثصادی جھان

  کنندرھبران اروپایی طرح جلوگيری از بحران بانکی را تصویب می 

                  
 ھای مورد نظر آلمان و فرانسه موافقت کردند وزیران خارجه اروپا با ترکيبی از طرح

رھبران کشورھای عضو اتحادیه اروپا طرحی را برای جلوگيری از تکرار بحران بانکی در این 
 .نند کشورھا بررسی می

، رھبران بيست و ھشت کشور )دسامبر ١٩(آذر  ٢٨روز پنجشنبه، بنا به گزارش بی بی سی ، 
دستور کار اصلی  .ای را در بروکسل، پایتخت بلژیک، آغاز کردند  عضو اتحادیه اروپا اجالس دو روزه

، تصویب طرحی برای حمایت از بخش مالی و نظام بانکی و کمک به بانک ھای بحران این اجالس
 زده در آینده است

ھای  دھد تا بتوانند بر عملکرد نظام نھادھای اتحادیه اروپا میای را به  این طرح اختيارات گسترده
نظارت و در آن مداخله  - پول واحد  -یورو بانکی کشورھای عضو، به خصوص کشورھای حوزه 

نویس طرح روز چھارشنبه در جلسه وزیران دارایی بيست و ھشت کشور عضو اتحادیه  پيش. کنند
 .تصویب نھایی در اختيار اجالس رھبران قرار گيرد مورد توافق قرار گرفت تا برای بررسی و

بر سر لزوم نظارت مرکزی  - پول واحد اروپایی  -اوایل سال جاری، کشورھای عضو حوزه یورو 
ھفده کشور از بيست و ھشت . ھای بزرگ این کشورھا به توافق رسيدند تر بر فعاليت بانک دقيق

سه، ایتاليا و اسپانيا، عضو حوزه یورو ھستند و یازده کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، فران
 .برند کشور دیگر از جمله بریتانيا، ھمچنان پول ملی خود را به کار می

 .اخير بر کشورھای عضو حوزه یورو وارد شده است  بيشترین فشار بحران بانکی چند سال

جزئيات تشکيالتی در نشست روز چھارشنبه، وزیران دارایی بيست و ھشت کشور به بررسی 
ھای دچار مشکل و تامين پول مورد نياز برای نجات  پرداختند که قرار است در مورد برخورد با بانک

 .ھای ورشکسته اقدام کند بانک

ھا در کشورھای حوزه یورو باید طی ده سال آینده، مبالغی را  طبق توافقنامه روز چھارشنبه، بانک
برای این منظور، ھر یک از . ھا کنار بگذارند شکستگی بانکبرای تامين جبران خسارت ناشی از ور

ای را تاسيس کند تا بانک ھای ھمان کشور، مبلغ مورد نياز  تواند صندوق ویژه کشورھای عضو می
 .را به آن بسپارند
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توفان يخ، و قطع  برق ۲5۰ هزار خانه در تورنتو 

به گ��زارش بى بى س��ى از لندن:بارش 
برف و يخ بى س��ابقه در تورنتو باعث قطع 
برق بيش از دويست و پنجاه هزار خانه در 

شهر تورنتوى كانادا شد.
مس��ئوالن گفته اند كه ش��ايد بيش از 
هفتاد و دو ساعت طول بكشد تا برق خانه 
ه��ا بازگردد.اين توفان يخ��ى در تورنتو را 

بدترين در طى سالها مى خوانند.
سيستم قطارهاى ش��هرى در تورنتو از 
كار افت��اده و همين طور بخ��ش هايى از 
متروى اين شهر كار نمى كند.توفان يخ در 
دو استان اونتاريو و كبك بيش از چهارصد 

هزار خانوار را بدون برق گذاشته است.
همچنين بارش و برودت هوا سبب شده 

كه بس��يارى از پروازها از ف��رودگاه اصلى 
شهر با مشكل روبه رو شود. برخى با تاخير 
انجام مى شوند و حدود 200 پرواز هم لغو 

شده اند.

چراغ هاى راهنمايى مختل شد، نمك، 
يخ سطح خيابان ها را آب كرد اما درختان 

همچنان يخ زده اند
باران يخ زده براى 24 ساعت در تورنتو 
باريد و باعث به وجود آمدن توده هاى يخ 
بر باالى درختان كهنس��الى ش��د كه تاب 
وزن يخ را نداشتند و افتادند.درختانى كه 
بر خطوط برق افتادند، س��بب قطع نيروى 
الكتريسيته ش��دند و تعدادى ديگرى هم 

روى اتومبيل ها و خانه ها سقوط كردند.
همچنين س��قوط قطعات ي��خ از باالى 
ساختمان ها منجر به بروز مشكالتى براى 
اتومبيل ها و ترافيك شده است.چراغ هاى 
راهنمايى و رانندگى در نقاطى از ش��هر از 

كار افتاده است.
پليس، مقام هاى شهرى و استانى نگران 
ايمنى مردم هس��تند و از آنها خواسته اند 

درحدممكن از خانه بيرون نيايند.
بيمارستان ها از ژنراتورهاى برق استفاده 
مى كنند و مسئوالن شهرى گفته اند مى 
خواهند اول از همه نيروى الكتريس��يته را 

به بيمارستان ها بازگردانند.

٢٧ 
 

اند که اجرای آن بسيار پيچيده است و کارآیی الزم را برای جلوگيری از بروز  منتقدان این طرح گفته
 .بحران بانکی دیگری ندارد

ح پيشنھادی نشست وزیران دارایی را تصویب کند و رود اجالس رھبران طر با اینھمه، انتظار می
اتحادیه اروپا در نظر دارد این طرح را . برای بررسی و تصویب نھایی در اختيار پارلمان اروپا قرار دھد

 به اجرا بگذارد ٢٠١۵از اول سال 

   ھزار خانه در تورنتو ٢۵٠برق و قطع  توفان یخ، 

  
  سقوط درختان سبب قطع برق شده است

بارش برف و یخ بی سابقه در تورنتو باعث قطع برق بيش از :گزارش بی بی سی از لندنبه 
  .دویست و پنجاه ھزار خانه در شھر تورنتوی کانادا شد

این .مسئوالن گفته اند که شاید بيش از ھفتاد و دو ساعت طول بکشد تا برق خانه ھا بازگردد
  .وانندتوفان یخی در تورنتو را بدترین در طی سالھا می خ

سيستم قطارھای شھری در تورنتو از کار افتاده و ھمين طور بخش ھایی از متروی این شھر کار 
توفان یخ در دو استان اونتاریو و کبک بيش از چھارصد ھزار خانوار را بدون برق گذاشته .نمی کند
  .است

ر با مشکل ھمچنين بارش و برودت ھوا سبب شده که بسياری از پروازھا از فرودگاه اصلی شھ
  .پرواز ھم لغو شده اند ٢٠٠برخی با تاخير انجام می شوند و حدود . روبه رو شود

  

حمايت دولت فرانس��ه و ديگرى از حمايت 
آلمان برخوردار بوده است.

در ط��رح م��ورد نظ��ر فرانس��ه، ب��راى 
دولت ه��اى عضو مس��ئوليت بيش��ترى در 
كم��ك مالى به بانك هاى بحران زده پيش 
بينى ش��ده بود. از آنجا كه دولت آلمان به 
عنوان ثروتمندترين كشور عضو حوزه يورو 
ناگزير ب��ود بخش اعظم چني��ن كمكى را 
برعهده بگي��رد، دولت اين كش��ور با طرح 

فرانسه به شدت مخالف بود.
در مقاب��ل، آلم��ان از ترتيباتى حمايت 
م��ى كرده كه طبق آن، اوال نظام بانكى هر 
كشورى، مسئوليت بيشترى در قبال كمك 
به بان��ك هاى بحران زده ب��ر عهده بگيرد 
و ثاني��ا، دولت ه��ا در براب��ر دريافت كمك 

از منابع مش��ترک اتحادي��ه اروپا، و عمدتا 
آلمان، ملزم شوند سياست هاى سختگيرانه 
اقتصادى را براى اصالح ساختار بودجه خود 

به كار بندند.
»مكانيزم واحد تسويه« حاصل مصالحه 
بين دو طرف و تركيبى از هر دو طرح است 
و قاعدتا طرفداران سرس��خت هيچكدام را 

راضى نمى كند.
مقام��ات اتحاديه اروپ��ا اميدوارند تا هر 

چه س��ريعتر، طرح مصوب اجالس س��ران 
را به تصويب پارلمان اروپا هم برس��انند اما 
پيشاپيش، ش��مارى از نمايندگان پارلمان 
تهدي��د كرده اند كه با اين ط��رح مخالفت 

خواهند كرد.
منتق��دان اين طرح گفته ان��د كه اجراى 
آن بس��يار پيچيده اس��ت و كارآيى الزم را 
براى جلوگيرى از بروز بحران بانكى ديگرى 

ندارد.
با اينهمه، انتظار مى رود اجالس رهبران 
طرح پيشنهادى نشس��ت وزيران دارايى را 
تصويب كند و براى بررسى و تصويب نهايى 
در اختيار پارلم��ان اروپا قرار دهد. اتحاديه 
اروپا در نظر دارد اين طرح را از اول س��ال 

2015 به اجرا بگذارد

٢٦ 
 

در صورتی که ھر یک از کشورھای عضو اتحادیه منابع مالی الزم را برای کمک یا نجات یک بانک 
تواند مبلغ مورد نياز را از یک صندوق عمومی و دایمی ایجاد  اختيار نداشته باشد، میزده در  بحران

 .شده توسط کشورھای حوزه یورو وام بگيرد

 'بينابينی'طرح 

شود که شبکه  دار از پولی تامين می ھای خصوصی مشکل ، ھزینه کمک به بانکبراین اساس
ناگزیر نخواھند بود از بودجه عمومی برای کمک به ھا  بانکی برای این منظور کنار گذاشته و دولت

بنابراین، ھزینه مشکالت بانکی به جای تحميل بر ماليات . ھایی استفاده کنند چنين بانک
 .شود دھندگان، از سوی شبکه بانکی تامين می

                              

 جدید را تصویب کنندرود اوالند و مرکل طرح  انتظار می                         

 .اند را انتخاب کرده" مکانيزم واحد تسویه"وزیران دارایی کشورھای عضو، برای این طرح عنوان 

طرح ارائه شده به اجالس رھبران آميزه ای از دو پيشنھاد متفاوت است که یکی از حمایت دولت 
 .فرانسه و دیگری از حمایت آلمان برخوردار بوده است

ھای عضو مسئوليت بيشتری در کمک مالی به بانک ھای  فرانسه، برای دولتدر طرح مورد نظر 
از آنجا که دولت آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور عضو حوزه یورو . بحران زده پيش بينی شده بود

ناگزیر بود بخش اعظم چنين کمکی را برعھده بگيرد، دولت این کشور با طرح فرانسه به شدت 
 .مخالف بود

، آلمان از ترتيباتی حمایت می کرده که طبق آن، اوال نظام بانکی ھر کشوری، مسئوليت در مقابل
ھا در برابر دریافت  بيشتری در قبال کمک به بانک ھای بحران زده بر عھده بگيرد و ثانيا، دولت
ھای سختگيرانه  کمک از منابع مشترک اتحادیه اروپا، و عمدتا آلمان، ملزم شوند سياست

 .برای اصالح ساختار بودجه خود به کار بندند اقتصادی را

حاصل مصالحه بين دو طرف و ترکيبی از ھر دو طرح است و قاعدتا " مکانيزم واحد تسویه"
 .کند طرفداران سرسخت ھيچکدام را راضی نمی

مقامات اتحادیه اروپا اميدوارند تا ھر چه سریعتر، طرح مصوب اجالس سران را به تصویب پارلمان 
اند که با این طرح  ھم برسانند اما پيشاپيش، شماری از نمایندگان پارلمان تھدید کردهاروپا 

 .مخالفت خواھند کرد
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آی فون از ديوار چين گذشت

شركت اپل با شركت موبايل چين قرادادى 
را براى فروش گوشى هاى معروف آى فون در 

اين كشور امضا كرده است.

ش��ركت موبايل چين )موباي��ل چاينا( با 
760 ميليون مشترک از اين نظر بزرگترين 

شركت خدمات موبايل دنيا بشمار مى رود.
اپل همچنين س��ومين شركتى است كه 
مج��وز راه اندازى اولين سيس��تم 4G را در 

چين بدست آورده است.

ش��ركت آمريكايى اپل با اينك��ه بدنبال 
توسعه بفروش خود در چين، بزرگترين بازار 
اسمارت فون در دنيا، بوده اما تاكنون نتوانسته 

بود حضور چشمگيرى در آن داشته باشد.
اما با اين قرارداد اپل اميدوار اس��ت از سد 
بازار چين عبور كرده باشد، همانطور كه تيم 
كوک مدير اجرايى اپل در بيانيه اين شركت 
گفته »چين بازار بس��يار مهم��ى براى اپل 

است.«

»هم��كارى با ش��ركت موباي��ل چين به 
م��ا فرصت مى دهد آى فون را به مش��تريان 

بزرگترين شبكه موبايل دنيا عرضه كنيم.«

آقاى كوک اوايل س��ال ج��ارى ميالدى 
پيش بين��ى كرده بود چين ج��اى آمريكاى 
شمالى را بعنوان بزرگترين منبع درامد اپل 

بگيرد.

انتظار مى رود اين قرارداد س��هم اپل را از 
بازار موبايل چين افزايش دهد، بازارى كه با 
وجود 1.2 ميليارد كاربر اسمارت فون، ديگر 
چندان عالقه اى به آى فون نشان نمى دهد و 

فروش مرتب رو به كاهش است.

بازار اكنون در قبضه سامس��ونگ، لنووو، 
كول پ��د و چند ش��ركت چينى اس��ت كه 
اسمارت فون هاى خود را با قيمتى به مراتب 

كمتر در اختيار مشتريان قرار مى دهند.

در كش��ورهاى غربى شركت هاى موبايل 
براى مشتركان تخفيف هايى براى گوشى در 
نظر مى گيرند و مش��ترى الزم نيست تمام 
پول تلفن را در ابتداى قرارداد خود بپردازد، 
اما در كشورهاى در حال توسعه مشترک در 

ابتدا بايد پول گوشى را يك جا بپردازد.

ب��ا توجه به گرانى آى فون در مقايس��ه يا 
ديگر محصوالت، اي��ن تلفن خارج از قدرت 

خريد بسيارى از چينى ها بوده است.

گرانى آى فون همواره يكى از نقاط ضعف 
آن بشمار رفته و از رو اپل اوايل سال جارى 

ميالدى مدل ارزانتر 5c را وارد بازار كرد.

تحليلگران معتقدند اپل مى خواهد با اين 
قرارداد و عرضه گوش��ى هاى ارزانتر، در بازار 

چين توان رقابت پيدا كند.

 5s البته اپل هنوز اعالم نكرده آى فون هاى
و 5c براى مش��تركان شركت موبايل چين 

چقدر آب مى خورد.

با اين ح��ال كارشناس��ان مى گويند اين 
ق��رارداد تاثي��رى عظيم بر ف��روش آى فون 
خواهد داش��ت و اپل در سال آينده مى تواند 
تا 24 ميليون گوش��ى به مشتركان شركت 

موبايل چين بفروشد.

اين در حاليست كه شركت موبايل چين 
تاكنون نتوانسته بود آى فون را به مشتركان 
خود عرضه كند چون اين گوشى با سيستم 

3G اين شركت سازگار نبود.

مانوج منون مدير شركت مشاوره فراست 
و جانسون به بى بى سى گفت اين قرارداد ده 
درصد دارندگان موبايل را در دنيا در دسترس 
اپل قرار مى دهد و اين فرصت فوق العاده اى 
را براى رشد در اختيار اين شركت مى گذارد.

»اما اپ��ل براى اينكه از تمام طرفيت هاى 
اين قرارداد اس��تفاده كند بايد گوش��ى هاى 

ارزانترى را به مشتريان عرضه كند

٢٩

توسط  ١٩٩٢کند، در سال  بوستون دیناميکس که روبات ھای خود را به صورت تجاری عرضه نمی
 .یکی از استادان سابق انستيتو فن آوری ماساچوست تاسيس شد

ر شرکت ژاپنی سونی در مورد محصوالتی مانند آیبو، سگ این شرکت به عنوان معاون مشاو
ھای متحرک بود و بودجه آن از محل  ولی عمده فعاليت آن، توليد روبات. کرد روبات، فعاليت می

 .پروژه ھای پيشرفته دفاعی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تامين می شد

 .یبند خواھد بودنظامی این شرکت ھمچنان پا گوگل اعالم کرده که به قراردھای

ميليون ھا بار بر روی اینترنت  ھای ساخت بوستون دیناميکس کليک ویدیوھای مربوط به روبات
  .دیده شده است

دود و حتی قادر است بر زمين  ، بسيار سریع میکليک سگ بزرگیکی از این روبات ھا به نام 
  .ناھموار یا یخ و برف ھم حرکت کند

، در واقع یک ماشين پرسرو صداست که با يک گربه وحشیکلیک روبات چھار پای دیگر به نام
  .دور بزندتواند  دود و به سرعت می سرعت باال می

فون از دیوار چين گذشت آی  

 

فون در دنيا فروخته است ميليون آی ١٠٢، بيش از ٢٠١٣اپل در نه ماه اول سال   

فون در این کشور  ھای معروف آی شرکت اپل با شرکت موبایل چين قرادادی را برای فروش گوشی
 .امضا کرده است

ميليون مشترک از این نظر بزرگترین شرکت خدمات  ٧۶٠با ) موبایل چاینا(شرکت موبایل چين 
رود موبایل دنيا بشمار می . 

٤اپل ھمچنين سومين شرکتی است که مجوز راه اندازی اولين سيستم  G  را در چين بدست
 .آورده است

فون در  شرکت آمریکایی اپل با اینکه بدنبال توسعه بفروش خود در چين، بزرگترین بازار اسمارت
اما تاکنون نتوانسته بود حضور چشمگيری در آن داشته باشددنيا، بوده  . 

اما با این قرارداد اپل اميدوار است از سد بازار چين عبور کرده باشد، ھمانطور که تيم کوک مدیر 
چين بازار بسيار مھمی برای اپل است"اجرایی اپل در بيانيه این شرکت گفته  ." 
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 ١ 
 نماگرهاي اقتصادي

 ١٣٩١چهارم سه ماهه 
 .ا.ا.بانک مرکزي ج

 بخش واقعي

 )١٣٧٦=١٠٠(رشد توليد ناخالص داخلي
 با نفت

 بدون نفت
  درصد-٨/٥
درصد -١/٣

 )هاي جاري به قيمت(١٣٩١عملکرد سال 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

  خصوصيهاي مصرفي بخش هزينه
 هاي مصرفي بخش دولتي  هزينه

 ميليارد ريال  ٦٧٥٧٠٩٠
 ميليارد ريال  ١٦٠٩٩٦٦
 ميليارد ريال ٢٩٩٩٨١٦
ميليارد ريال  ٦٧٠٤٠٦

 

 ١٣٩١سال  هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 جمعيت و نيروي انساني

ميليون نفر ٠/٧٦ جمعيت

 ميليون نفر ٦/٥٤ شهري

 ميليون نفر ٤/٢١ )١(روستايي

  درصد٢/١ رشد جمعيت

 مربع فر در هر کيلومتر ن١/٤٦ تراکم جمعيت

  ميليون نفر١/٢٤ جمعيت فعال

 درصد ٢/١٢ نرخ بيکاري

 درصد ٨/١٣ شهري

 درصد   ٢/٨ روستايي

 درصد  ٩/١٩ زن

 درصد ٥/١٠ مرد

 درصد  ٥/٢٤  ساله١٥-٢٩جوانان 

 درصد ٩/٢٦  ساله١٥-٢٤جوانان 
 مرکز آمار ايران: ماخذ

 .شود  جمعيت غيرساکن را نيز شامل مي-١

 تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي

)١٣٩٠=١٠٠( 

  نسبت به متوسط ١٣٩١متوسط سال 
درصد ٥/٣٠ )نرخ تورم(١٣٩٠    سال 
درصد ٢/٤١ به سال قبلنسبت به ماه مشا ١٣٩١اسفند 
درصد   ٩/٣  نسبت به ماه قبل١٣٩١اسفند 

 بخش خارجي

ميليون دالر ٢٦٢٧١ جاري تراز حساب

ميليون دالر ٣٠٩٧٥ )حساب کاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر   ٩٨٠٣٣ (FOB)صادرات کاال

ميليون دالر    ٦٧٠٥٨ (FOB)واردات کاال

 ميليون دالر   ٧٦٨٢ )پايان دوره(هاي خارجي کل بدهي

ريال          ١٢٢٦٠ بانکي ط نرخ دالر آمريکا در بازار بينمتوس

 
 

  نسبت به١٣٩١ اسفند(نرخ رشد متغيرهای بخش پولي

 ) پايان سال قبل   
درصد ٠/٢٩ نقدينگي

درصد ٨/٢٢ پول

درصد ٢/٣١ پول شبه

درصد ٣/٢٩ هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 وضع مالي دولت

الميليارد ري ٢/٥٦٨٢٠٣ درآمدها

ميليارد ريال ٢/٨٨٩٩٩٣ اي هاي هزينه پرداخت

ميليارد ريال ٤/٤٢٨٥٢١ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

ميليارد ريال ٤/١٥٢٢٧٧ اي هاي سرمايه تملک دارايي

ميليارد ريال   ٠/٤٥٥٤٦ اي کسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 بورس اوراق بهادار تهران

 ٨/٣٨٠٤٠ )پايان دوره(شاخص کل قيمت

ميليارد ريال ٤/٢٥٧٠٧٢ ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

ميليون سهم  ٨/٨٠١٥٥ حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانك مركزي




