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نوروز خجسته و سال در پيش

فرا رسیدن روزهای برگزاری جشن های شکوه مند نوروزی، این سنت 
و یادگار به جا مانده از دوران باستان برهمه خوانندگان گرامی، به ویژه 

پاسداران این سنت باستانی درسراسر جهان خجسته باد.

اکنون، با آرزوی تندرستی، شادکامی و کامروایی برای همه، ناگزیر باید 
یادآور این راستینه ی انکار ناپذیر بود که سال در پیش، سالی است برای 

همه، از خرد و کالن، دارا و ندار ،سالی سرنوشت ساز و تعین کننده.

سالی که حاصل آن به گونه یی برجسته و ابدی در تاریخ ثبت و به 
بد آن در گروی درک درست و پذیرش همه  ماند،و نیک و  جا خواهد 
ی راستینه های حاکم اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و گزینش 
راهکارهای سنجیده و منطبق بر همه ی راستینه های حاکم است و نه 

جز این.

سالی که به فرمان شرف انسانی باید به دور از ذهنیت فرناس و شکل 
گرفته در اقتصاد دستوری و متمرکز دولتی، فارغ از هرگونه اندیشه سود 
و  زیان شخصی و بنا به مشهور خیال این فالن و آن فالن، و فزون خواهی 
سامان بر باد ده، با تکیه بر کار و کوششی همه جانبه، فراگیر و سازنده به 

تصمیمگیری سنجیده و اجراء تن در داد.

 دکتر امیر هوشنگ امیني
     مدیر مسئول



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

طی یازده ماهه نخس��ت سال 1392، کم و 
کیف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش 

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

بازرگاني خارجي کشور
  در 

يازده ماهه ی نخست سال 1392
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٢ 
 

  
  بازرگانی خارجی کشور

  در
  ١٣٩٢یازده ماھه نخست سال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رجی کشـور طـی یـازده براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایـران دربـاره بازرگـانی خـا
، کم و کيف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش مقـدماتی مـورد اشـاره ١٣٩٢ ماھه نخست سال

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

  صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازیآمار مقدماتی 
  ١٣٩١-٩٢در یازده ماھه نخست سال ھای  

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

  وزن 
  )ھزارتن(

  ارزش
  )ميليون دالر(

  وزن 
  )ھزارتن(

  ارزش
  ارزش  وزن  )ميليون دالر(

  - ١،۵٢  ١۵،٧٣  ٣٧،٩۴١ ٧١،٩٧٣ ٣٧،٣۶٣  ٨٣،٢٩٣ صادرات
  - ١١،٩۶  - ١٩،٠۵  ۴٨،۶١٠ ٣۶،٠٧٧ ۴٢،٧٩۶  ٢٩،۵٠۵ واردات

  

  
  

بيشترین سھم واردات کشـور از نظـر ارزشـی، طـی یـازده مـاه نخسـت سـال  :واردات) الف
 ۴،۵١ميليون دالر و  ١،٢۵٨بوده است که بالغ بر " سنگ آھن ھماتيت دانه بندی"، مربوط به ١٣٩٢
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1،465 دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل دارای افزایش 8،76 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیش��ترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی یازده ماه نخست سال 1392، 
مربوط به »سنگ آهن هماتیت دانه بندی« 
بوده است که بالغ بر 1،258 میلیون دالر و 
4،51 درصد از کل س��هم ارزشی واردات را 
دارا بوده است. »پروپان مایع شده« با ارزش 
1،122 میلی��ون دالر و 4،02 درصد س��هم 
ارزشی و »قیر نفت« با ارزش 1،006 میلیون 
دالر و 3،61 درصد س��هم ارزشی، رتبه های 

دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش 
به ترتیب از کش��ورهای 1( »امارات متحده 
عربی« ب��ا 51،57  هزار تن و ارزش 9،246 
میلیون دالر یا 17،66 درصد س��هم وزنی و 

21،60 درصد سهم ارزشی،
 2( »چین« ب��ا 3،947 هزار تن و ارزش 
8،407 میلیون دالر با 13،51 درصد س��هم 

وزنی و 19،65 درصد سهم ارزشی،
 3( »هن��د« با 3،121 ه��زار تن و ارزش 
3،728 میلی��ون دالر ی��ا 10،69 درص��د 

س��هم وزنی و 8،71 درصد سهم ارزشی، 4( 
»جمهوری کره« با 1،528 هزار تن و ارزش 
3،376 میلی��ون دالر یا 5،23 درصد س��هم 

وزنی و 7،89 درصد سهم ارزشی و
 5( »ترکی��ه« با 2،473 هزار تن و ارزش 
3،247 میلیون دالر یا 8،47 درصد س��هم 
وزنی و 7،59 درصد س��هم ارزش��ی، انجام 

پذیرفته است.

الف - وارد ات:

٣ 
 

ميليـون  ١،١٢٢بـا ارزش " پروپـان مـایع شـده. "کل سھم ارزشی واردات را دارا بوده استدرصد از 
درصـد سـھم  ٣،۶١ميليـون دالر و  ١،٠٠۶بـا ارزش  "قيـر نفـت"درصد سھم ارزشـی و  ۴،٠٢دالر و 

  .ارزشی، رتبه ھای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند
  

بـا " امـارات متحـده عربـی) "١از کشـورھای  واردات عمده کشـور در دوره مـورد گـزارش بـه ترتيـب
درصـد سـھم  ٢١،۶٠درصـد سـھم وزنـی و  ١٧،۶۶ميليـون دالر یـا  ٩،٢۴۶ھزار تن و ارزش   ۵٧،۵١

درصـد سـھم وزنـی و  ١٣،۵١ميليـون دالر بـا  ٨،۴٠٧ھزار تـن و ارزش  ٣،٩۴٧با " چين) "٢ارزشی، 
 ١٠،۶٩ميليـون دالر یـا  ٣،٧٢٨ھـزار تـن و ارزش  ٣،١٢١بـا " ھنـد) "٣درصد سھم ارزشـی،  ۶۵،١٩

ھـزار تـن و ارزش  ١،۵٢٨بـا " جمھـوری کـره) "۴درصـد سـھم ارزشـی،  ٨،٧١درصد سھم وزنـی و 
 ٢،۴٧٣بـا » ترکيه«) ۵درصد سھم ارزشی و  ٧،٨٩درصد سھم وزنی و  ۵،٢٣ميليون دالر یا  ٣،٣٧۶

ھم ارزشی، انجـام صد سدر ٧،۵٩درصد سھم وزنی و  ٨،۴٧ميليون دالر یا  ٣،٢۴٧ھزار تن و ارزش 
  .تپذیرفته اس

  
   
  

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

  

  
  
  

دالر بوده که نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل دارای  ١،۴۶۵متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 
  .درصدی در ارزش دالری می باشد ٨،٧۶افزایش 

  
  

   :صادرات) ب
  

ميليـون دالر و  ١٩۴به ارزش " پروپان مایع شده"عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 
ميليـون دالر و سـھم  ١٣۵بـا ارزش " سنگ آھـن ھماتيـت دانـه بنـدی"درصد،  ٧،۶٩سھم ارزشی 

درصـد  ۴،٩١ميليـون دالر و سـھم ارزشـی  ١٢۴بـا ارزش " بوتان مایع شـده"درصد و  ۵،٣٧ارزشی 
ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھا . می باشد

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

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr
  چين
19،65%

  امارات متحده عربي
21،60%

  هند 
8،71%

  تركيه
7،59%

  جمهوري كره
7،89%

  جمع ساير كشورها
34،56%

٤ 
 

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

  ١٣٩١ – ٩٢در یازده ماھه نخست سال ھای 
  

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١یازده ماھه نخست سال   ١٣٩٢یازده ماھه نخست سال 

  وزن
  )ھزار تن( 

  ارزش
  )دالرميليون (

  وزن  سھم از کل
ھزار ( 

  )تن

  ارزش
ميليون (

  )دالر

  سھم از کل
  ارزش  وزن

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ١١،۶٠  ٢٩،٣٠  ٢٢،٣٩  ١٢،٧٧  ٨،۴٩۴  ٩،١٩٣ ٢۵،٣٧ ١۴،٢٧  ٩،۴٧٩  ١١،٨٨۶  ميعانات گازی

محصوالت 
  ١،١٣  - ٣،۵١  ٢۵،۶٨  ١٩،۵١  ٩،٧۴۵  ١۴،٠۴٢ ٢۶،٣٨ ١۶،٢٧  ٩،٨۵۵  ١٣،۵۴٨  پتروشيمی

  - ٨،۵٠  ١٨،٧١  ۵١،٩٣  ۶٧،٧٢  ١٩،٧٠٣  ۴٨،٧٣٨ ۴٨،٢۵ ۶٩،۴۶  ١٨،٠٢٩  ۵٧،٨۵٨  کاالھاسایر 

  - ١،۵٢  ١۵،٧٣  ١٠٠  ١٠٠  ٣٧،٩۴١  ٧١،٩٧٣  ١٠٠  ١٠٠  ٣٧،٣۶٣  ٨٣،٢٩٣  جمع کل

  
  
  

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

  

  
صادراتی در یازده ماھه ترکيب وزنی کاالھای 

  ١٣٩٢نخست سال 

 

  
یازده 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  ١،۵٢درصــدی در وزن و کــاھش  ١۵،٧٣گــازی، بــا افــزایش 
  . است

ميليـون  ۶،۵٨٢ھـزار تـن و ارزش  ٢٩،٩۵٩بـا " چين)"١کشورھای  ١٣٩٢در یازده ماه نخست سال 
ھـزار تـن و  ١۵،١۵٢بـا " عـراق) "٢درصد سھم ارزشی،  ٢٣،۶١درصد سھم وزنی و  ۴١،٩۶دالر یا 
امـارات )"٣درصـد سـھم ارزشـی،  ١٨،٨٨درصـد سـھم وزنـی و ٢١،٢٢ميليون دالر یا  ۵،٢۶۵ارزش 

  ٧،٣٩ميليون دالر یا  ٣،٢٣٧ھزار تن و ارزش  ۵،٢٧۶با " متحده عربی
 ٢،٣١٠ھـزار تـن و ارزش  ۴،۶۶۶بـا " ھنـد)"۴درصـد سـھم ارزشـی،  ١١،۶١درصد سـھم وزنـی و  

 ٣،٠١٠بـا " افغانسـتان)"۵درصـد سـھم ارزشـی و  ٨،٢٨درصد سـھم وزنـی و  ۶،۵٣ميليون دالر یا 
درصـد سـھم ارزشـی، بـه  ٧،٨٣درصـد سـھم وزنـی و  ۴،٢١ميليـون دالر یـا  ٢،١٨۴ھزار تن ارزش 

  .تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودندترتيب مقام ھای اول 
 
  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

  ميعانات گازي
14،27%

  محصوالت پتروشيمي
  ساير كاالها16،27%

69،46%

  ميعانات گازي
25،37%

  محصوالت پتروشيمي
  ساير كاالها26،38%

48،25%

آمار بازرگاني
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ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ی در دوره مورد 
گ��زارش، ش��امل »پروپان مایع ش��ده« به 
ارزش 194 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 
7،69 درصد، »س��نگ آه��ن هماتیت دانه 

بندی« با ارزش 135 میلیون دالر و س��هم 
ارزش��ی 5،37 درصد و »بوتان مایع شده« 
با ارزش 124 میلیون دالر و س��هم ارزشی 
4،91 درص��د می باش��د. ترکیب کاالهای 

صادرات��ی ب��ه تفکی��ک میعان��ات گازی، 
محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها شامل 
کاالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش 

و صنایع دستی به شرح زیر می باشد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
مالحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، با افزایش 15،73 
درصدی در وزن و کاهش 1،52 درصدی در 

ارزش دالری رو به رو بوده است. 
ی��ازده م��اه نخس��ت س��ال 1392  در 
کشورهای 1(«چین« با 29،959 هزار تن و 
ارزش 6،582 میلیون دالر یا 41،96 درصد 

سهم وزنی و 23،61 درصد سهم ارزشی، 
2( »ع��راق« ب��ا 15،152 ه��زار ت��ن و 
ارزش 5،265 میلی��ون دالر یا 21،22درصد 
س��هم وزنی و 18،88 درصد س��هم ارزشی، 
3(«امارات متحده عربی« با 5،276 هزار تن 
و ارزش 3،237 میلیون دالر یا 7،39 درصد 
س��هم وزنی و 11،61 درصد س��هم ارزشی، 
4(«هند« با 4،666 هزار تن و ارزش 2،310 

میلی��ون دالر یا 6،53 درصد س��هم وزنی و 
8،28 درصد سهم ارزشی و 

5(«افغانستان« با 3،010 هزار تن ارزش 
2،184 میلیون دالر یا 4،21 درصد س��هم 
وزنی و 7،83 درصد سهم ارزشی، به ترتیب 
مقام های اول تا پنجم ص��ادرات از ایران را 

کسب نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 390 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای کاهش 16،84 درصدی در ارزش 
دالر می باشد.

٤ 
 

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

  ١٣٩١ – ٩٢در یازده ماھه نخست سال ھای 
  

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩١یازده ماھه نخست سال   ١٣٩٢یازده ماھه نخست سال 

  وزن
  )ھزار تن( 

  ارزش
  )دالرميليون (

  وزن  سھم از کل
ھزار ( 

  )تن

  ارزش
ميليون (

  )دالر

  سھم از کل
  ارزش  وزن

  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  ١١،۶٠  ٢٩،٣٠  ٢٢،٣٩  ١٢،٧٧  ٨،۴٩۴  ٩،١٩٣ ٢۵،٣٧ ١۴،٢٧  ٩،۴٧٩  ١١،٨٨۶  ميعانات گازی

محصوالت 
  ١،١٣  - ٣،۵١  ٢۵،۶٨  ١٩،۵١  ٩،٧۴۵  ١۴،٠۴٢ ٢۶،٣٨ ١۶،٢٧  ٩،٨۵۵  ١٣،۵۴٨  پتروشيمی

  - ٨،۵٠  ١٨،٧١  ۵١،٩٣  ۶٧،٧٢  ١٩،٧٠٣  ۴٨،٧٣٨ ۴٨،٢۵ ۶٩،۴۶  ١٨،٠٢٩  ۵٧،٨۵٨  کاالھاسایر 

  - ١،۵٢  ١۵،٧٣  ١٠٠  ١٠٠  ٣٧،٩۴١  ٧١،٩٧٣  ١٠٠  ١٠٠  ٣٧،٣۶٣  ٨٣،٢٩٣  جمع کل

  
  
  

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

  

  
صادراتی در یازده ماھه ترکيب وزنی کاالھای 

  ١٣٩٢نخست سال 

 

  
یازده 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  ١،۵٢درصــدی در وزن و کــاھش  ١۵،٧٣گــازی، بــا افــزایش 
  . است

ميليـون  ۶،۵٨٢ھـزار تـن و ارزش  ٢٩،٩۵٩بـا " چين)"١کشورھای  ١٣٩٢در یازده ماه نخست سال 
ھـزار تـن و  ١۵،١۵٢بـا " عـراق) "٢درصد سھم ارزشی،  ٢٣،۶١درصد سھم وزنی و  ۴١،٩۶دالر یا 
امـارات )"٣درصـد سـھم ارزشـی،  ١٨،٨٨درصـد سـھم وزنـی و ٢١،٢٢ميليون دالر یا  ۵،٢۶۵ارزش 

  ٧،٣٩ميليون دالر یا  ٣،٢٣٧ھزار تن و ارزش  ۵،٢٧۶با " متحده عربی
 ٢،٣١٠ھـزار تـن و ارزش  ۴،۶۶۶بـا " ھنـد)"۴درصـد سـھم ارزشـی،  ١١،۶١درصد سـھم وزنـی و  

 ٣،٠١٠بـا " افغانسـتان)"۵درصـد سـھم ارزشـی و  ٨،٢٨درصد سـھم وزنـی و  ۶،۵٣ميليون دالر یا 
درصـد سـھم ارزشـی، بـه  ٧،٨٣درصـد سـھم وزنـی و  ۴،٢١ميليـون دالر یـا  ٢،١٨۴ھزار تن ارزش 

  .تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودندترتيب مقام ھای اول 
 
  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

  ميعانات گازي
14،27%

  محصوالت پتروشيمي
  ساير كاالها16،27%

69،46%

  ميعانات گازي
25،37%

  محصوالت پتروشيمي
  ساير كاالها26،38%

48،25%

٥ 
 

  
  س سھم ارزشی پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات کاال براسا     

  ١٣٩٢یازده ماھه نخست ساطی 
  

  
  
  

  
دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته،  ٣٩٠متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی 

 .  درصدی در ارزش دالر می باشد ١۶،٨۴دارای کاھش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtrعراق  
18،88%

  چين
23،61%

  امارات متحده عربي
11,61%

  هند
8،28%

  افغانستان
7،83%

  جمع ساير كشورها
29،79%

آمار بازرگاني



چرا قانون را اجرا نمی کنند؟

به نظر می رس��د الزم به یادآوری باشد 
که بعد از سال ها بحث وگفت و گو از یک 
س��و ،  کار و کوشش شبانه روزی، پیش و 
بع��د از صدور ابالغیه سیاس��ت های کلی 
اح��رای اصل چه��ل و چه��ار )44( قانون 
اساس��ی از سوی دیگر، سر انجام در تاریخ 
8/11/1386 الیحه اصالح موادی از قانون 
برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی 
وفرهنگ��ی جمه��وری اس��المی ای��ران و 
اج��راء سیاس��ت های کلی اص��ل چهل و 
جهارم)44( قانون اساس��ی با عنوان الیحه 
ی یک فوریتی اجراء سیاس��ت های کلی 
اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران و واگذاری فعالیت 
ها بن��گاه های دولتی به بخش غیر دولتی 
از س��وی دولت به مجلس شورای اسالمی 

پیشنهاد و از تصویب گذشت.
  با تصویب ای��ن قانون و ابالغ آن برای 
اج��راء  به دولت، این امید، به حق به گونه 
یی چشمگیر فرا گیر شد که با اجرای این 
قانون اگر نه کلیه، اما بخش��ی از تصدیات 
اقتصادی در دس��ت دولت و  امور مربوط 
اعم از مالی ومدیریتی طبق مفاد روش��ن 
وغی��ر قابل تفس��یر  این قان��ون  به مردم 

واگذار خواهد شد. 
  اما گویی نه دولت و نه بخش خصوصی، 
وب��ه احتمال آنان که س��ود خویش را در 
عدم اجرای قانون و زیان کشور می جویند 
چندان رغبتی به اجرای ،دست کم برخی 
نکات این قانون تاکنون از خود نشان نداده 

اند.
  برای نمونه موردی را که شخصا با آن 
برخورد کرده و متذکر برخی دوستان فعال 
در بخ��ش خصوصی ش��ده ام ،که درحال 
ذکر پاس��خ آنان را ضرور نمی بینم ، اینکه 
براس��اس ماده دو )2( این قانون ،فعالیت 
های اقتصادی درجمهوری اس��المی ایران 
ش��امل تولید،خرید و یا ف��روش کاال و یا 

خدمات به سه گروه تقسیم شده است.

گروه یک در ب��ر گیرنده تمامی فعالیت 
های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه 

دو و سه این ماده عنوان شده است.
گ��روه دو دربرگیرن��ده فعالی��ت ه��ای 
اقتص��ادی مذکور در ص��در اصل چهل و 
چهارم)44( قانون اساس��ی ب��ه جز موارد 
مذکور در گروه س��ه این ماده عنوان شده 

است . 
گ��روه س��ه دربر گیرن��ده فعالی��ت ها، 
موسس��ات و ش��رکت های یازده گانه زیر 

عنوان شده است: 
1- ش��بکه های م��ادر مخابراتی و امور 

واگذاری بسامد )فرکانس(،
2- شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت 

و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، 
انتظامی و امنیتی به تش��خیص فرماندهی 

کل نیروی مسلح، 
4- ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت 

های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5- معادن نفت و گاز،

6- بان��ک مرک��زی جمهوری اس��المی 
ایران، بانک ملی ایران، بانک س��په، بانک 
صنع��ت و معدن، بانک توس��عه صادرات، 
بانک کشاورزی، بانک مسکن  بانک توسعه 

تعاون،
7- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 

8- شبکه های اصلی انتقال برق، 
9-سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان 
بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،
10-سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 

رادیو و تلویزیون.  -11
براساس بند الف ماده سه )3(این قانون 
مالکیت، س��رمایه گذاری و مدیریت برای 
دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی 
که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک 
ماده )دو( این قانون است اعم از طرح های 
تملک دارایی های س��رمایه ای، تاس��یس 
موسس��ه و یا ش��رکت دولتی، مشارکت با 

بخش ه��ای خصوص��ی و تعاونی و بخش 
عمومی غیردولتی ، ب��ه هر میزان ممنوع 

اعالم شده است.
براساس تبصره یک ذیل این بند دولت 
مکلف شده است سهم، سهم الشرکه، حق 
تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق 
مالکان��ه، حق بهره برداری و مدیریت خود 
را در ش��رکت ه��ا، بنگاه ها و موسس��ات 
دولت��ی و غیردولتی که موض��وع فعالیت 
آنه��ا ج��زء گروه ی��ک م��اده دو ) 2( این 
قانون اس��ت، تا پایان قانون برنامه چهارم 
توس��عه اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران ب��ه بخش های 
خصوص��ی، تعاونی و عموم��ی غیردولتی 
واگ��ذار نمای��د. و طب��ق تبصره س��ه)3( 
ذیل همی��ن بند چنانچه ت��داوم مالکیت، 
مش��ارکت و مدیریت دولت در بنگاه های 
مربوط به گروه ی��ک ماده دو این قانون و 
بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران و یا شروع فعالیت در موارد 
ضروری تنها با پیش��نهاد دولت و تصویب 
مجلس شورای اسالمی و برای مدت معین 

مجاز است. 
بناب��ر مرات��ب فوق روش��ن نیس��ت با 
وج��ود صراحت قانون مبنی ب��ر واگذاری 
س��هام مدیریتی دولت در موسسات گروه 
یک تا پای��ان برنامه چهارم توس��عه، چرا 
دول��ت تاکنون که در س��ال ه��ای پایانی 
برنامه پنجم هستیم نس��بت به فراخوانی 
نماین��دگان خ��ود از اتاق ه��ای بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن کش��ور اقدامی بعمل 
نیاورده است.رویدادی که بدون تردید در 

سایر موارد نیز نمی تواند جز این  باشد. 

امير هوشنگ امينی
دکتر در اقتصادسياسی.
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يک گزارش تازه نش�ان می دهد که 
سرمايه گذاری جهانی در انرژی های 
تجديدپذير در س�ال 2۰13 ب�ه اندازه 
14 درصد افت کرد با اين حال نس�بت 
برق توليد ش�ده از منابع تجديدپذير 

افزايش يافت.

این گزارش توس��ط برنامه محیط زیست 
س��ازمان مل��ل و یک واح��د »نی��و انرژی 
فایننس« ش��رکت بلومب��رگ تحت عنوان 
»روندهای جهانی در س��رمایه گ��ذاری در 
ان��رژی های تجدید پذیر در س��ال 2014« 

تنظیم شده است.
این ارزیابی حاکیست که سرمایه گذاری 
در سال گذشته برای دومین سال پیاپی افت 
کرد که به دلیل ارزان تر شدن فناوری ها و 
همچنین عدم اطمینان نس��بت به سیاست 

انرژی در جهان بود.
ب��ا این حال افت هزینه ه��ا در تولید این 
انرژی ها - از جمله خورش��یدی، بادی - به 
این معنی بود که 8.5 درصد برق تولید شده 
در جهان در سال 2013 از این منابع بود که 
نس��بت به 7.8 درصد 2012 افزایش نشان 

می دهد.
به عالوه از کل تاسیسات تازه نصب شده 
تولید برق در این سال بیش از 43 درصد آن 

از انرژی های تجدیدپذیر بوده است.

کاهش هزينه ها:
این ارزیابی حاکیست که سال گذشته در 
سراسر جهان 214.4 میلیارد دالر در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر س��رمایه گذاری شد 

که 23 درصد کمتر از 2011 بود.

اریک آشر کارشناس انرژی سازمان ملل و 
یکی از نویسندگان اصلی این گزارش، 2013 
را به عنوان س��الی »خوب و بد« برای انرژی 

های تجدیدپذیر توصیف کرد.
او در مورد علل افت سرمایه گذاری در این 
سال نوشت: »یکی از علل اصلی افت، هزینه 
تجهی��زات بود. یک علت دیگ��ر، اما منفی، 
احس��اس عدم اطمینان در مورد سیاس��ت 
انرژی بود که باعث شد سرمایه گذاران دست 

نگه دارند.«
او ب��ه بی بی س��ی گفت ک��ه افت هزینه 
فناوری ه��ای انرژی پاکی��زه - به خصوص 
خورش��یدی - باعث ش��د بعضی دولت ها 
در یارانه اختصاص داده ش��ده به این بخش 

تجدید نظر کنند.

آقای آش��ر توضیح داد که بعضی کشورها 
مثل آلمان خیلی سریع خود را انطباق داده 
اند »اما سایر کشورها به خوبی با آن برخورد 
نکرده اند و باعث تش��ویش در میان سرمایه 

گذاران شده اند.«

او توضیح داد که برای چند س��ال میزان 
عرضه از تقاضا برای این انرژی ها بیشتر بود 
که به سود رسیدن را برای شرکت ها دشوار 

می کرد.
اما پایین آمدن هزینه ها بر بازدهی افزوده 
و ادغام ش��رکت ها امکان س��ود را برایشان 

فراهم کرده.
آقای آش��ر می گوید که در س��ال 2013 
عالئم مثبتی وجود داشته از جمله این تحول 
که در ش��ماری از کش��ورها به خصوص در 
آمریکای التین بخش انرژی های تجدیدپذیر 

بدون یارانه دولتی کامال رشد کرد.
ب��ه عالو او می گوید که برای اولین بار در 
این س��ال در چین، ظرفیت تازه نصب شده 
برای تولید برق از ان��رژی های تجدیدپذیر 
از انرژی های فس��یلی بیشتر بود، »بنابراین 
نش��انه خوبی اس��ت که بزرگتری��ن اقتصاد 
درحال ظهور دنیا این بخش را خیلی جدی 

گرفته.«
مقام های سازمان ملل می گویند که دو 
س��وم کل تصاعد گازهای گلخانه ای جهان 
ناش��ی از بخش انرژی اس��ت بنابراین برای 
پرهیز از عواقب خطرن��اک گرمایش زمین 
باید هرچه بیشتر به سوی انرژی های پاکیزه 

رفت.
یافت��ه های گزارش تازه در اجالس انرژی 

آینده در نیویورک طرح شده است.

کاهش سرمايه گذاری در انرژی های تجديدپذير
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ھای دولت در مورد نيروی کار در بریتانيا تدوین شده،  این تحقيقات که براساس گزارش
به خصوص برای دھد که در مقایسه با سایر کشورھای اروپایی، بریتانيا  نشان می

مھاجران تحصيلکرده از کشورھای حوزه اروپا و سایر کشورھای جھان جذابيت بيشتری 
  .داشته است

با وجود تاکيد دست اندرکاران این پژوھش بر ارزش اقتصادی مھاجران خارجی برای 
  .اند بریتانيا، برخی از مخالفان مھاجرت نتيجه این تحقيقات را مورد تردید قرار داده

این گزارش را " نگاھبان مھاجرت"له، سر اندرو گرین، عضو گروه فشار موسوم به از جم
توصيف کرده و گفته است که در دوره حکومت حزب کارگر بين سال " تبليغات مجعول"

، حدود چھار ميليون مھاجر وارد بریتانيا شدند که دو سوم آنان ٢٠١٠و  ١٩٩٧ھای 
  .ا بودندشھروندان کشورھای خارج از اتحادیه اروپ

تا کنون تاثيری منفی  ١٩٩٥وی افزوده است که در مجموع، مھاجرت خارجيان از سال 
  .بر منابع مالی دولتی بریتانيا داشته است

به گفته وی، گزارش اخير با منظور کردن افرادی مانند متخصصان فنی آلمانی و طراحان 
تيجه گرفته است که لباس فرانسوی یا بانکداران سوئيسی در خيل مھاجران خارجی ن

  .مھاجرت برای بریتانيا منافع مالی داشته است

در مقابل، یکی از دست اندرکاران گزارش مرکز پژوھش و تحليل مھاجرت گفته است 
که مھاجرانی که اخيرا وارد بریتانيا شده اند اشخاص تحصيلکرد و جوان ھستند که 

  .خود نرسيده است ميزان کمک آنان به اقتصاد ملی این کشور ھنوز به اوج

ھای دولتی، از جمله  وی افزوده است که اگرچه این افراد احتماال از امکانات و کمک
کمک ھزینه اوالد برخوردار خواھند شد، اما در مقابل، برای چندین سال فعال خواھند 

  .بود و ماليات پرداخت خواھند کرد

ضمن ابراز خرسندی از کمک در واکنش به انتشار این گزارش، یک مقام دولتی بریتانيا 
مھاجران به اقتصاد این کشور، گفته است که الزم است قوانين و مقرراتی را در مورد 

  .مھاجرت به اجرا گذاشت که مانع از سوء استفاده از نظام تامين اجتماعی شود

ھای دولت محافظه کار برای انجام اصالحات در نظام تامين اجتماعی  اشاره او به برنامه
که ھدف از آن، به گفته مقامات دولتی، جلوگيری از سودجویی و سوء استفاده است 

  .از این نظام است

 کاھش سرمایه گذاری در انرژی ھای تجدیدپذیر

  



متن کامل گفت و گوی غالمرضا کیامهر 
خبرنگار ونویس��نده روزنام آسیا با مهندس 
علینقی سید خاموشی، رئیس اتاق ایران و 
انگلیس، از برجسته ترین فعاالن اقتصادی 
با سابقه کش��ور،که در حال حاضر ریاست 
هی��ات مدیره هلدینگ ش��رکت س��رمایه 
گذاری ایران را که در اجرای قانون اصل 44 
قانون اساسی برپا شد، عهده دار می باشد.

مهندس خاموش��ی با حدود 26 س��ال 
ریاس��ت براتاق ایران، رکورد طوالنی ترین 
مدت مدیریت در کش��ور را  ب��ه نام خود 
ثبت کرده اس��ت. او از سال های نخستین 
پس از پیروزی انقالب اس��المی که بیشتر 
فعالی��ت های اقتصادی کش��ور به دس��ت 
دولت سپرده شده بود، از هر فرصتی برای 
اب��راز عقایدش مبنی بر ض��رورت اجرایی 
ش��دن ذیل اصل 44 قانون اساسی سخن 
به می��ان آورد تا آنکه س��رانجام با صدور 
ابالغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون 

اساسی زمینه قانونی برای واگذای شرکت 
های دردس��ت دولت ب��ه بخش خصوصی 

فراهم شد.

*آقای مهندس خاموشی، چندی پیش 
آق��ای دکت��ر روحانی، رئی��س جمهور در 
اجالس اقتصادی داووس طی س��خنانی از 
س��رمایه گذاران خارجی دعوت کردند، در 
ش��رایطی که تحریم های اقتصادی ایران 
در حال فروریختن اس��ت، س��رمایه های 
خود را به ایران بیاورند و تاکید کردند که 
امروز ش��رایط برای س��رمایه گذاری های 
خارجی از هر لحاظ در ایران فراهم ش��ده 
اس��ت و این سرمایه گذاری ها مزیت های 
زیادی هم دارد. اگر به خاطر داشته باشید 
جنابعالی هم در زمان تصدی ریاست اتاق 
ای��ران در دی��دار با هیات ه��ای اقتصادی 
خارجی که به اتاق می آمدند مشابه همین 

درخواست را با سرمایه گذاران خارجی در 
میان می گذاش��تید و اغلب آنها در پاسخ 
ش��ما می گفتن��د هر وفت خود س��رمایه 
گ��ذاران ایرانی برای س��رمایه گذاری وارد 
صحنه شوند ما هم از آنها پیروی خواهیم 
کرد، ولی در عمل اتف��اق زیادی در ورود 
س��رمایه های خارجی به کشور نمی افتاد. 
حاال به نظر جنابعالی زمینه برای س��رمایه 
گذاری های خارجی نس��بت به گذشته تا 
چه حد مساعدتر ش��ده و سرمایه گذاران 
خارج��ی تا چه اندازه به درخواس��ت آقای 

رئیس جمهور پاسخ مثبت خواهند داد؟

پاسخ به این سوال مستلزم انجام مقایسه 
ای میان سیاست های اقتصادی سال های 
قب��ل از ابالغی��ه مقام معظ��م رهبری در 
خصوص اصل 44 قانون اساس��ی و س��ال 
ه��ای بعد از آن ابالغیه اس��ت. تا پیش از 

گفت و گو با مهندس خاموشی درباره اوضاع اقتصادی
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آن ابالغیه اکثریت رش��ته ههای سنگین 
صنعت طبق صدر اص��ل 44،  در انحصار 
دولت بود و به همین سبب سرمایه گذاری 
ه��ای بخش خصوصی به صنایع گوچک و 
متوس��ط محدود می شد. لذا در آن مقطع 
دع��وت م��ا از س��رمایه گ��ذاران خارجی 
در ارتب��اط با همین صنای��ع بود که برای 
س��رمایه گذاران اروپایی، س��رمایه گذاری 
در ای��ن ن��وع صنایع در کش��ورهای ثالث 
معموالً جذابیتی ن��دارد، اما بعد از بالغیه 
اصل 44 که به موجب آن انحصارات از کل 
بخش های صنعتی برداش��ته شد و دولت 
هم ملزم ش��د بدون تصویب مجلس اقدام 
به س��رمایه گذاری مجدد در این بخش ها 
نکند، صحنه کار به کلی دگرگون ش��د و 
ابالغی��ه راه را برای س��رمایه گذاری های 
خارجی در کش��ور کاماًل هم��وار کرد. اما 
نکت��ه مهم در ارتباط ب��ا ابالغیه اصل 44 
این بود ک��ه مفاد آن محدود به س��رمایه 
گ��ذاران داخل��ی نمی ش��د و ب��ه موجب 
قان��ون جلب و حمایت از س��رمایه گذاری 
های خارجی، سرمایه گذاران خارجی می 
توانن��د صد در صد مالکی��ت را در اختیار 
داشته باشند و مجاز هستند با هر درصدی 
که با شرکای ایرانی خود به توافق برسند، 
اقدام به سرمایه گذاری و تاسیس شرکت 
کنند. عالوه بر آن، سرمایه گذاران خارجی 
از امتیازهای��ی برخوردارن��د که س��رمایه 
گ��ذاران داخل��ی فاقد آن هس��تند، یعنی 
اینکه سرمایه گذاران خارجی طبق قانون، 
س��رمایه ه��ای آنها تح��ت حمایت دولت 
اس��ت. آ»ها همچنی��ن از پرداخت مالیات 
بر درآمد و مالیات بر صادرات محصوالتی 
که در داخل کش��ور تولید می کنند معاف 
هس��تند و حتی به منظور جبران نوس��ان 
های نرخ ارز، س��رمایه گ��ذاران خارجی با 
همان نرخ ارز که سرمایه خود در ایران به 
ثبت رسانده اند، می توانند سرمایه خود را 

از ایران خارج کنند.

*پس ب��ا این هم��ه امتیازی ک��ه بریا 
س��رمایه گ��ذاران خارج��ی در نظر گرفته 
ش��ده، چ��را آنها به ق��در کافی اق��دام به 
س��رمایه گذاری در ایران نم��ی کنند که 
آقای رئیس جمهور س��ال ها بعد از صدور 

ابالغیه اص��ل 44 و تصویب قانون جلب و 
حمایت از س��رمایه گذاری های خارجی، 
مج��دداً در اج��الس اقتص��ادی داووس از 
س��رمایه گذاران خارجی ب��رای حضور در 

ایران دعوت به عمل می آورند؟

اگر امتیازهایی ک��ه در این قانون برای 
س��رمایه گذاران خارجی پیش بینی شده 
به درس��تی به آنه��ا معرفی و شناس��انده 
ش��ود، متوجه خواهند ش��د که در کمتر 
کشوری از جهان، سرمایه گذاران از چنین 
امتیازهایی برخوردارند. اما متاسفانه ما در 
سال های اخیر که مقارن با صدور ابالغیه 
اصل 44 بود، با دو مشکل رو به رو شدیم، 
یک مش��کل، به عفیده من شیوه ناقص و 
نادرس��ت اجرای ابالغیه توسط دولت بود. 
مش��کل دوم، همزمانی اج��رای ابالغیه با 
تشدید تحریم های خارجی بود که هر روز 
هم شدیدتر می شد و هدف آن قطع روابط 
اقتصادی ایران با دنیا بود. طبیعی است که 
در چنین شرایطی سرمایه گذاران خارجی 
حاضر نیس��تند تحریم ها را نادیده بگیرند 
و س��رمایه های خود را ب��ه خطر بیندازند 
و مش��مول مجازات های تحریم کنندگان 
ش��وند. اما در نتیجه امضاء توافقنامه اولیه 
ژنو می��ان ایران و گروه کش��ورهای 5+1 
دریچه امیدی به سوی رفع موانع از پیش 
پای روابط ایران با کشورهای دنیا گشوده 
ش��ده و اگر با حل نهایی موض��وع انرژی 
هس��ته ای، تحری��م های ایران برداش��ته 
شود، سرمایه گذاران خارجی دعوت آقای 
رئیس جمهور را خواهند پذیرفت. در واقع 
آقای دکتر روحانی در س��خنرانی خود به 
س��رمایه گذاران خارجی تفهیم کردند که 
ح��اال تمام موجبات س��رمایه گ��ذاری در 
ایران فراهم ش��ده و هر کس زودتر بیاید، 
زودتر از مزیت ه��ای آن بهره مند خواهد 

شد.

*اینط��ور ک��ه جنابعالی م��ی فرمایید، 
م��ا در ای��ران از نظر جاذبه های س��رمایه 
گذاری ب��رای خارجی ها هی��چ گونه کم 
و کس��ری نداریم، یعنی در فضای کس��ب 
و کار ای��ران هم هی��چ مانعی بر س��ر راه 

س��رمایه گ��ذاران خاذجی وج��ود ندارد و 
مشکل ما در چذب س��رمایه گذاری های 
خارج��ی فقط به موضوع تحریم ها مربوط 
می ش��ود. اگر اینطور سات پس این همه 
شکوه و شکایتی که فعاالن اقتصادی ما از 
فضای کسب و کار کشور دارند، مربوط به 

چیست؟

به عقیده من بیش��تر بحث های مروبط 
به نامساعد بودن فضای کسب و کار، جنبه 
ش��عاری دارد تا واقعی��ت، اگر خوب توجه 
کنیمف فضای کس��ب و کار در هر کشور 
چند پارامتر و ش��اخص اساس��ی دارد که 
سازمان ملل براساس این پارامتر ها فضای 
کسب و کار در کشورهای جهان را ارزیابی 
می کند و پایین بودن رتبه ما در کس��ب 
و کار هم مبتنی بر همین پارامترهاس��ت. 
مثاًل س��ازمان ملل می آید و به مقایس��ه 
میان سرعت باز ش��دن یک LC در نظام 
بانکی کشورها می پردازد. در یک کشوری 
گش��ایش اعتبار ظرف مدت یک س��اعت 
انجام می گیرد، ولی ممکن اس��ت همین 
گشاش��ی اعتبار در کشور دیگری 6 ماه به 
طول بیانجامد. مش��ابه همین مقایسه در 
خصوص تشریفات ترخیص و صادرات کاال 
از گمرکات کشورها با خذ یک موافقتنامه 
اصول��ی برای راه اندازی یک واحد صنعتی 
و بعد از آن تامین آب و برق و گاز و تلفن 
و دگیر خدمات مورد نیاز آن واحد صنعتی 
میان کش��ور ما و کش��ورهای دیگر جهان 
مورد مقایس��ه قرار می گیرد و رتبه فضای 
کس��ب و کار کش��ورها تعیین می شود یا 
پارامتر مرب��وط به میزان ثبات قدرت پول 
ملی هر کش��ور یکی دیگر از پارامتبرهای 
رتبه بندی فضای کسب و کار است. چون 
یک سرمایه گذار خارجی وقتی به کشور ما 
می آید با پول ملی ما کار می کند و هرچه 
ثبات و قدرت پولی ملی ما بیشتر باشدف 
تاثیر بیش��تری در جلب س��رمایه گذاری 
های خارجی خواهد داشت. اما حاال سوال 
اینجاست که مسئول اصالح این پارامترها 
چه کسی است؟ مگر این کار در مسئولیت 
دولت نیس��ت؟ پس اصالح فضای کسب و 
کار کشور به سیاس��ت های دولت مربوط 
می ش��ود. اصاًل من تعج��ب می کنم چرا 
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الیحه اصالح فضای کس��ب و کار کشور را 
به مجلس بردند؟ چون اختیار اصالح همه 
این پارامترها در دست خود دولت است و 
نباید برای اصالح آنها قانون تصویب شود. 
باز هم مثاًل تشریفات به ثبت رساندن یک 
ش��رکت یا گرفتن یک کارت بازرگانی که 
از پارامترهای فضای کس��ب و کار اس��ت 
چرا باید در کش��ور م��ا طوالنی تر از فالن 
کش��ورها باش��د؟ اگر این پارامترها اصالح 
ش��ود، رتب��ه بن��دی فضای کس��ب و کار 
کش��ور ما نیز ارتقاء پی��دا خواهد کرد. در 
واقع اش��کال اصلی در روش های اجرایی 
ماس��ت چه به قول معروف »اسالم به ذات 
خود ندارد عیبی، هر عیب که هس��ت در 

مسلمانی ماست«

*ما در ارتباط با برنامه خصوصی سازی 
هم مش��کالت زیادی داریم چون ش��واهد 
نش��ان می دهد که ش��یوه اج��رای برنامه 
خصوصی س��ازی درس��ت نب��وده و اغلب 
ش��رکت های دولتی به بخش های ش��به 
دولتی و شبه خصوصی واگذار شده است. 

جنابعالی در این مورد چه نظری دارید؟

ابالغی��ه اصل 44 درخص��وص واگذاری  
بن��گاه های دولت��ی به بخ��ش خصوصی 
جام��ع و مانع اس��ت. ه��دف از واگذاری 
ه��ا این بوده که کس��ی که ش��رکت های 
دولتی را میخرد بتوان��د چرخ آنها را بهتر 
از گذش��ته بچرخاند، اشتغال راحفظ و به 
افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. 
اما متاس��فانه چالش��ی که بر س��ر قیمت 
گذاری بن��گاه هایدولتی ایجاد ش��د و آن 
را به یک مبع تامی��ن درآمد برای بودجه 
س��االنه دول��ت تبدیل ک��رد، باعث خارج 
ش��دن برنامه خصوصی س��ازی از مس��یر 
اصلی آن شد. متاسفانه مجلس هم درآمد 
حاصل از فروش ش��رکت های دولتی را به 
عنوان یکی از پایه های ستون درآمدهای 
بودج��ه دولت به رس��میت ش��ناخت. در 
حالی ک��ه هدف از خصوصی س��ازی این 
نبود. متاسفانه تحت تاثیر این دیدگاه، هم 
مجلس و هم دولت می گویند شرکت های 
دولتی باید به کسانی واگذار شود که پول 

بیش��تری می پردازن��د و کاری هم به این 
ندارند که کسی که پول بیشتری می دهد 
چه هدفی را از خرید یک ش��رکت دولتی 
دنبال می کند. آیا قصد ادامه فعالیت های 
تولیدی دارد یا می خواهد ماش��ین آالت 
و تجهی��زات آن را بفروش��د، کارگرانش را 
بیکار کند و کاربری زمین هایش را تغییر 
دهد؟ چون برای یک سرمایه گذار، خرید 
یک ش��رکت دولتی با ه��دف ادامه کار و 
تولید، باید صرفه اقتصادی داش��ته باشد، 
متاسفانه در اغلب واگذاری ها این موضوع 
در نظر گرفته نش��ده و تنها تامین درآمد 
ب��رای بودج��ه دولت مد نظر بوده اس��ت. 
نتیجه پی��روی از چنین دیدگاه و ش��یوه 
اجرایی این ش��ده که بعد از گذشت چند 
س��ال از اجرای برنامه خصوصی سازی به 
اذعان خود دولت، تنها 17 درصد ش��رکت 
های دولتی واگذار ش��ده آن هم واگذاری 
هایی که مقداری از آنها از نوع به اصطالح 
»خصولتی« بوده اس��ت. این نوع واگذاری 
ه��ا کاماًل در نقطه مقابل روح ابالغیه مقام 

معظم رهبری است.

*خب، حاال در شرایط و اوضاع و احوالی 
که ش��یوه واگذاری ها در فضای کس��ب و 
کار کشور ایجاد کرده، باز هم می توان به 
آمدن سرمایه گذاران خارجی امیدوار بود؟ 

سرمایه گذاران خارجی برخالف سرمایه 
گ��ذاران داخلی س��رمایه ه��ای هنگفتی 
دارن��د و دول��ت بای��د به ج��ای خصولتی 
س��ازی ش��رکت های دولتی ی��ا واگذاری 
آنهابه عن��وان بدهی به تامی��ن اجتماعی 
و سازامان های بازنشس��تگی، اجازه دهد 
با انباشت س��رمایه های بخش خصوصی، 
ش��رکت س��رمایه گ��ذاری )هلدینگ( در 
گروه بندی های مختلف، تش��کیل ش��ود. 
تاسیس شرکت س��رمایه گذاری ایران هم 
در راستای همین الگو صورت گرفته است.

*به نظ��ر جنابعالی ایا بهتر نیس��ت به 
که  ازتکراراش��تباهاتی  منظورجلوگی��ری 
تاکنون در خصوصی سازی صورت گرفته، 
مس��ئولیت اجرای این برنامه برعهده یک 

نهاد غیردولتی مرکب از افراد کارشناس و 
صاحبنظران واگذار شود؟

این کار را بعد ازفروپاشی شوروی المان 
ها درخصوص واگذاری شرکت های دولتی 
المان ش��رقی انجام دادند و ماهم پیشنهاد 
کرده بودی��م ازهمین روش برای واگذاری 
ش��رکت های دولتی ب��ه بخش خصوصی 
پیروی ش��ود که متاس��فانه دول��ت به ان 

توجهی نشان نداد.

*درحال حاضر دولتی درکشور برسرکار 
اس��ت که ازمهم ترین اهداف خود را تنش 
زدای��ی در روابط خارجی ب��ه منظور رفع 
تحریم ها، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ 
رشد اقتصادی کشورقرار داده که به گفته 
خود دولتی ها ای��ن نرخ درحال حاضر به 
منفی 5 درصد رس��یده اس��ت. جنابعالی 
ح��ال و روز دولت تدبیرو امی��د را دراین 
شرایط دشوارچگونه ارزیابی می فرمایید و 
دولت تا چه حد می تواند براین مشکالت 
فائق شده و به اهداف مورد نظر نایل اید؟ 

بل��ه کاردول��ت اق��ای دکت��ر روحان��ی 
بسیارس��خت اس��ت و الح��ق دارد نهایت 
کوش��ش خ��ود را برای غلبه برمش��کالت 
اقتصادی و تحقق اه��داف مورد نظرانجام 
می ده��د. مش��کالت دولت بی��ش ازحد 
انتظار زیاد و ش��اخص های اقتصادی هم 
اغلب منفی اس��ت ولی ما امیدواریم دولت 

بتواند درکارخود موفق شود. 

*حاال اگرموافق باشید قدری به مسائل 
مربوط ب��ه اجرای قانون هدفمند س��ازی 
یارانه ها که قراراس��ت فاز دوم ان درسال 
اینده اجرا شود بپردازیم. خصوصا اینکه ما 
درچند س��ال گذشته شاهد رکورد تورمی 
دراقتصاد کش��ورخود بودهایم و حاال عده 
ای نگرانن��د ک��ه با اجرای ف��از دوم قانون 
هدفمندی، ممکن اس��ت رک��ورد تورمی 
موج��ب تش��دید ش��ود که ای��ن برخالف 
سیاس��ت های اعالم ش��ده دولت یازدهم 
درخصوص کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ 
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رشد اقتصادی است. دراین مورد جنابعالی 
چ��ه نظری داری��د و چه راه ح��ل بهتری 
را ب��رای هدفمن��دی یارانه ها پیش��نهاد 

میکنید؟

ببین��د هدف اولی��ه قان��ون هدفمندی 
یاران��ه ها این بود که ازمحل درامد حاصله 
از اج��رای این قان��ون به گ��روه های زیر 
خط فقرکمک می ش��ود. گ��روه های زیر 
خط فقرهم کسانی هستند که درامدشان 
کفاف هزینه هایشان را نمی کند. پرداخت 
یارانه ها به گروه ه��ای نیازمند منحصربه 
ای��ران ه��م نیس��ت و درامری��کا و ژاپن و 
کش��ورهای اروپایی هم این نوع کمک ها 
به اشکال مختلف صورت می گیرد.  چون 
همیش��ه قشرهایی از جامعه هستند که به 
علت های گوناگون به اصالح دخلش��ان با 
خرجش��ان همخوانی ندارند. ما حدود 17، 
18 سال پیش که پیشنهاد اجرای سیاست 
س��هام فراگیر اقتص��ادی را مطرح کردیم، 
هدفم��ان این بود که از دارایی های دولت 
درام��دی را ب��رای کمک ب��ه همین گروه 
ه��ای نیازمند تامین کنی��م. برا ی جبران 
کمب��ود درام��د گ��روه ه��ای زیرخط فقر 
جامع��ه دو راه وج��ود دارد: یکی پرداخت 
یارانه نقدی یعنی همین کاری که درایران 
انجام شده و دیگری کاستن ازهزینه های 
زندگی گ��روه های زیرخط فق��ر. درحال 
حاضردردنیا این فقط ایران است که دران 
کس��ری درامد گروه ه��ای زیرخط فقر با 
پرداخت یارانه نقدی جبران می شود. االن 
سه س��ال اس��ت که پرداخت یارانه نقدی 
درای��ران ادامه دارد و هم��ه می دانند که 
این طور تزریق کردن پول به جامعه تورم 
ایجاد می کن��د. اوال مگه قرارنبود که این 
یاران��ه نقدی فقط به گ��روه های زیر خط 
فقر پردا خت ش��ود؟ چون ام��اری که ما 
ازجمعیت زیرخط فقر کشورداریم چیزی 
بی��ن 25 تا 30 میلیون نفراس��ت. اما چرا 
یاران��ه نقدی به 75 میلی��ون نفر پرداخت 
می ش��ود؟ خود این موض��وع یک انحراف 
س��نگین ازقانون هدفمندی است و کسی 
هم نمی پرس��د چرا این پول ها پرداخت 
شده است. درثانی در نتیجه تورم و نوسان 
های اقتصادی از اول سال 90 تا اول سال 

91 و سه برابر ش��دن نرخ دالر، قیمت ها 
ت��ا 300 درصد افزایش پیدا کرد که باعث 
کاهش س��ه براب��ری قدرت خری��د یارانه 
نقدی 45 هزارتومنی شد. یعنی ما با دالر 
600، 700 تومان��ی به س��ال 91 وارد و با 
دالر س��ه هزارتومانی از ان خارج ش��دیم. 
پس این نوس��انها همیش��ه وج��ود دارد و 
ق��درت خرید یارانه نقدی س��ال به س��ال 
کمترمی ش��ود. بنابراین اگ��ر به جای این 
75 میلی��ون یارانه بگیر، یارانه ها به همان 
گروه های زی��ر خط فقر پرداخت ش��ود، 
بودج��ه یارانه ها به یک س��وم رقم کنونی 
کاهش پیدا خواهد کرد وکس��ری بودجه 
یارانه هم وجود نخواهد داشت. اصال سوال 
من این اس��ت که اگرقرار برپرداخت یارانه 
نقدی به 75 میلیون نفربود، چه نیازی به 
حذف یارانه ها و ایجاد این همه زحمت و 
دردسر و تنش برای کشور وجود داشت؟ 

*ح��اال راه ح��ل مش��خص جنابعال��ی 
درارتباط با هدفمندی یارانه ها چیست؟ 

ببینی��د اص��ال قراربود م��ن که صاحب 
خودرو هستم، به خاطر بنزینی که مصرف 
می کنم، مبلغ��ی را از من نوعی بگیرند و 
به ش��ما نوعی که ماشین ندارید، بپردازند. 
ولی حاال این پ��ول به هردوی ما پرداخت 
میش��ود. اصال این وضعیت چ��ه تفاوتی با 
وضعیت قبل از اجرای هدفمندی دارد جز 
انک��ه هزینه ای به بودج��ه دولت تحمیل 
کرده اس��ت. درهمه ج��ای دنیا این کار را 
به شکل دیگری انجام می دهند؛ یعنی به 
جای افزایش قیمت بنزین ، روی اتومبیل 
های ش��خصی متناسب با کالس، قیمت و 
ظرفی��ت انها مالیاتی بنام مالیات س��االنه 
سوخت وضع می کنند که درنتیجه چون 
پولی به جامعه تزریق نمی شود، تورم هم 
افزایش پیدا نمی کند و دولت می تواند از 
محل مالیات سوخت به گروه های زیر خط 
فقر کمک کند. با این روش الودگی محیط 
زیست کاهش پیدا می کند و خودروهای 
کهنه و فرسوده هم از رده خارج می شوند. 
با همین روش از منازل مسکونی که برای 
سیس��تم های گرمایش از کاز استفاده می 
کنند، مالیات برسوخت گرفته میشود بی 

انک��ه قیم��ت گاز را افزای��ش دهند. چون 
افزای��ش قیمت گاز باع��ث افزایش هزینه 
تولید و خدمات عمومی می ش��ود. با این 
روش نیازی هم به پرداخت یارانه نقدی به 
واحد های صنعتی و تولیدی نخواهد بود.

*پس چ��را این روش خیلی ش��فاف و 
روش��ن هدفمندی یارانه ها را در کشور ما 

اجرا نکرده اند؟ 

نمی دانم وعجیب اس��ت که چرا با انکه 
بیش��تر مجریان قانون هدفمندی تحصیل 
کردگان خارج هس��تند ازهمان روش که 
درخارج هم مرس��وم است پیروی نکردند. 

باید علت را از خودشان پرسید. 

*به اعتقاد جنابعالی گروه های زیرخط 
فقر را چگونه می توان شناسایی کرد؟ 

این خیلی روشن است. کلیه خانوارهای 
زی��ر پوش��ش کمیت��ه ام��داد و س��ازمان 
بهزیس��تی، بازنشس��ته ه��ا، کارگ��ران و 
کارمندانی که کمتر ازمبلغ معینی حقوق 
و دس��تمزد دریافت می کنند امارانها هم 
مش��خص اس��ت، مش��مول دریافت یارانه 
می ش��وند. شناس��ایی این گ��روه ها هیچ 
مشکلی ندارد و آن این است که به اعتقاد 
م��ن افزایش نرخ دالر طرفا با هدف تامین 
کسر بودجه دولت صورت می گیرد و نرخ 
دالر درقالب بسته سیاستی مورد نظرمن، 
می تواند حدود 5 هزار ریال باشد. اگراین 
بسته اجرا شود، برای مدت 5 سال، نیازی 
ب��ه افزایش حق��وق و دس��تمزدها وجود 
نخواهد داش��ت و نقدینگ��ی هم به جامعه 
تزریق نخواهد شد. اما وقتی دولت خودش 
با س��ه برابر کردن نرخ دالر، زمینه را برای 
افزایش هزینه تولید فراهم می سازد، نباید 
بگوید چرا قیمت ها افزایش پیدا می کند. 
م��ن می گوی��م وقتی که تعیی��ن نرخ ارز 
دردست خودتان است، دیگرنباید ازوجود 
تفاوت میان بنزین درایران و ان طرف اب 
صحبت کنید؛ چون قیمت بنزین متناسب 
با نرخ دالری که خودتان تعیین کرده اید 

محاسبه می شود.
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گزارش ويژه:
تاريخ مختصر پوند استرلينگ

ب��ه گ��زارش اد لوثر خبرنگار سیاس��ی 
بی بی س��ی از لن��دن،  پوند اس��ترلیگ که 
براساس اس��ناد معتبر، قدیمی ترین واحد 
پول جه��ان اس��ت، در بخ��ش عمده ای 
از تاری��خ انگلس��تان و بعده��ا بریتانیا، در 
گردش بوده است. ولی در صورت استقالل 
اس��کاتلند ممکن اس��ت گردش این واحد 

پول در آن کشور متوقف شود.

ریش�ه های اروپایی: پوند اس��ترلینگ 
بخش جدایی ناپذیری از هویت انگلیس��ی 
- بریتانیایی اس��ت، اما ریش��ه های آن به 
اروپا باز می گردد. نام آن از کلمه »لیبرا« 
استخراج شده که در زبان التین به معنای 
وزن یا تعادل اس��ت. از این ریش��ه عبارت 
»لیبرا پوندو« س��اخته ش��د که به معنای 

واحد وزن پوند است. 
استفاده از کلمه »لیبرا« قرنها است که 
در زبان رای��ج در قلمرو بریتانیا منس��وخ 
ش��ده اس��ت ولی حض��ور آن به اش��کال 

مختلف در نشانه های مربوط به واحد پول 
و واح��د وزن ادامه یافت. ب��ه عنوان مثال 
عالمت £ که نماد واحد پول بریتانیا است 
از آن الهام گرفته ش��د یا حرف اختصاری 
پون��د واحد وزن مرجع در سیس��تم اوزان 

بریتانیایی lb است.

ارتباط نمادین این واح��د پول با واحد 
وزن در بریتانیا تصادفی نیس��ت، چون در 
اص��ل ارزش ی��ک پوند مع��ادل یک پوند 
)453.5 گرم( نقره بوده اس��ت. با الهام از 
روش تقس��یم »لیبرا« در روم باس��تان به 
واحدهای کوچکتر یعنی »س��ولیدوس« و 
»دناریوس«، پوند واحد پول بریتانیا نیز به 
12 شیلینگ و 240 پنی تقسیم می شد.

سیستم مشابهی نیز در دوران پادشاهی 
ش��ارلمان بر قلمرو فرانک ها )بخش��ی از 
فرانس��ه ام��روزی( برقرار ب��ود. واحد پول 
آنها »لیوره« نام داشت که به 12 سوس و 

240 دنیئرز تقسیم می شد.

رون�د تکامل: اس��ناد تاریخی نش��ان 
می ده��د ک��ه اوفا، یک��ی از پادش��اهان 
انگلوساکس��ون در نیمه دوم قرن هش��تم 
میالدی سیس��تم پول واح��د را در بخش 
ه��ای مرکزی و جنوبی انگلس��تان تثبیت 
کرد. در این دوران اولین س��که های نقره 
ای پنی انگلیس��ی زیر نظر وی ضرب شد 

که رویش نام او حک شده است.
در عمل، وزن این سکه ها بسیار متفاوت 
بود ولی بر اس��اس آن سیستم پولی، 240 
س��که پنی معادل یک پوند تلقی می شد. 
در آن دوران سکه های با ارزش تر از پنی 
ضرب نمی ش��د و واحدهای ب��ا ارزش تر 
مثل ش��یلینگ و پوند ب��ه صورت مجازی 
فق��ط در حس��اب و کتاب مورد اس��تفاده 

بودند                      . 
اولین بار س��که پوند در سال 1489 در 
دوران پادش��اهی هنری هفتم به بازار آمد. 
در آن زمان به آن می گفتند سکه فرمانروا. 
سکه شیلینگ نیز اولین بار در سال 1504 
ضرب شد. پول اسکناس به فاصله کوتاهی 
پس از تاسیس بانک مرکزی انگلستان در 
سال 1694 به گردش افتاد. در آغاز آنها را 
با دست می نوشتند و طراحی می کردند. 
س��که های طال از س��ال 1560 به گردش 
درآم��د و از س��ال 1672 نیز س��که های 

مسی به جمع پولهای رایج افزوده شد.
معیار تقسیم پوند به 12 شیلینگ و هر 
ش��یلینگ به 12 پنی تا سال 1971 ادامه 
داش��ت، تا اینکه در این س��ال بریتانیا نیز 
در سیس��تم پولی خود تقس��یم ده گانه را 

پذیرفت و به اجرا گذاشت.

یک هزار س�ال تورم: بر اساس کتاب 
»زندگینامه پوند« به قلم دیوید سینلکیر، 
در س��ال 980 می��الدی و دوران حکومت 
آئتلرائد ش��اه با یک پوند می شد 15 راس 
گاو خری��د. ولی به گفته این مورخ، قدرت 
خرید ی��ک پوند از قرن پانزدهم تا س��ال 
2000 چهارصد برابر سقوط کرده است.                                  
طب��ق تحقیقات��ی که در س��ال 1999 
توسط کتابخانه مجلس عوام بریتانیا انجام 
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  :گزارش ویژه

  تاریخ مختصر پوند استرلينگ

 
سی از لندن،  پوند استرليگ که براساس اسناد معتبر،  بی به گزارش اد لوثر خبرنگار سياسی بی

جھان است، در بخش عمده ای از تاریخ انگلستان و بعدھا بریتانيا، در ترین واحد پول  قدیمی
ولی در صورت استقالل اسکاتلند ممکن است گردش این واحد پول در آن . گردش بوده است
 .کشور متوقف شود

بریتانيایی  -پوند استرلينگ بخش جدایی ناپذیری از ھویت انگليسی :ریشه ھای اروپایی
استخراج شده که در زبان " ليبرا"نام آن از کلمه . به اروپا باز می گردد است، اما ریشه ھای آن

ليبرا "از این ریشه عبارت . التين به معنای وزن یا تعادل است
  .ساخته شد که به معنای واحد وزن پوند است "پوندو

قرنھا است که در زبان رایج در قلمرو  "ليبرا"استفاده از کلمه 
ولی حضور آن به اشکال مختلف  بریتانيا منسوخ شده است

به . در نشانه ھای مربوط به واحد پول و واحد وزن ادامه یافت
که نماد واحد پول بریتانيا است از آن £ عنوان مثال عالمت 

 .است lb الھام گرفته شد یا حرف اختصاری پوند واحد وزن مرجع در سيستم اوزان بریتانيایی
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ليبرا "از این ریشه عبارت . التين به معنای وزن یا تعادل است
  .ساخته شد که به معنای واحد وزن پوند است "پوندو

قرنھا است که در زبان رایج در قلمرو  "ليبرا"استفاده از کلمه 
ولی حضور آن به اشکال مختلف  بریتانيا منسوخ شده است

به . در نشانه ھای مربوط به واحد پول و واحد وزن ادامه یافت
که نماد واحد پول بریتانيا است از آن £ عنوان مثال عالمت 

 .است lb الھام گرفته شد یا حرف اختصاری پوند واحد وزن مرجع در سيستم اوزان بریتانيایی

١٦ 
 

د وزن در بریتانيا تصادفی نيست، چون در اصل ارزش یک پوند ارتباط نمادین این واحد پول با واح
در روم باستان به " ليبرا"با الھام از روش تقسيم . نقره بوده است) گرم ۴۵٣٫۵(معادل یک پوند 

شيلينگ و  ١٢، پوند واحد پول بریتانيا نيز به "دناریوس"و " سوليدوس"واحدھای کوچکتر یعنی 
 .پنی تقسيم می شد ٢۴٠

بخشی از فرانسه (مشابھی نيز در دوران پادشاھی شارلمان بر قلمرو فرانک ھا سيستم 
نام داشت که به " ليوره"واحد پول آنھا . برقرار بود) امروزی

 .دنيئرز تقسيم می شد ٢۴٠سوس و  ١٢

اسناد تاریخی نشان می دھد که اوفا، یکی :روند تکامل
از پادشاھان انگلوساکسون در نيمه دوم قرن ھشتم 

الدی سيستم پول واحد را در بخش ھای مرکزی و مي
در این دوران اولين سکه ھای . جنوبی انگلستان تثبيت کرد

 .نقره ای پنی انگليسی زیر نظر وی ضرب شد که رویش نام او حک شده است

سکه پنی  ٢۴٠در عمل، وزن این سکه ھا بسيار متفاوت بود ولی بر اساس آن سيستم پولی، 
در آن دوران سکه ھای با ارزش تر از پنی ضرب نمی شد و . ی می شدمعادل یک پوند تلق

واحدھای با ارزش تر مثل شيلينگ و پوند به صورت مجازی فقط در حساب و کتاب مورد استفاده 
  .بودند                      

به آن در آن زمان . در دوران پادشاھی ھنری ھفتم به بازار آمد ١۴٨٩اولين بار سکه پوند در سال 
پول اسکناس به . ضرب شد ١۵٠۴سکه شيلينگ نيز اولين بار در سال . می گفتند سکه فرمانروا

در آغاز آنھا . به گردش افتاد ١۶٩۴فاصله کوتاھی پس از تاسيس بانک مرکزی انگلستان در سال 
به گردش درآمد و از  ١۵۶٠سکه ھای طال از سال . را با دست می نوشتند و طراحی می کردند

 .نيز سکه ھای مسی به جمع پولھای رایج افزوده شد ١۶٧٢ل سا

ادامه داشت، تا اینکه  ١٩٧١پنی تا سال  ١٢شيلينگ و ھر شيلينگ به  ١٢معيار تقسيم پوند به 
 .در این سال بریتانيا نيز در سيستم پولی خود تقسيم ده گانه را پذیرفت و به اجرا گذاشت

 ٩٨٠به قلم دیوید سينلکير، در سال " زندگينامه پوند"بر اساس کتاب :یک ھزار سال تورم
ميالدی و دوران حکومت آئتلرائد شاه با یک پوند می شد 

ولی به گفته این مورخ، قدرت خرید یک . راس گاو خرید ١۵
چھارصد برابر سقوط  ٢٠٠٠پوند از قرن پانزدھم تا سال 

                                   .کرده است

توسط کتابخانه مجلس  ١٩٩٩طبق تحقيقاتی که در سال 
 ١٩٩٨تا  ١٧۶٠عوام بریتانيا انجام شد، در فاصله سال 

در بخشی . برابر شده است ١١٨قيمت ھا در این کشور 
 ١٧۵٠بنابراین در سال : "از این تحقيقات گفته می شود

 ١٩٩٨قدرت خرید یک پنی از قدرت خرید یک پوند در سال 
 ".تاکنون اتفاق افتاده است ١٩۴۵بخش اعظم این تورم از سال . بيشتر بوده است

در طول تاریخ اقدامات بسيار سختگيرانه و گاه خشونت باری برای حفظ کيفيت سکه :سقوط
پروفسور نيکالس ميھيو، کارشناس تاریخ پوند می . ھا و پول رایج در بریتانيا انجام شده است
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شد، در فاصله سال 1760 تا 1998 قیمت 
ها در این کش��ور 118 برابر شده است. در 
بخش��ی از این تحقیقات گفته می ش��ود: 

»بنابراین در س��ال 1750 ق��درت خرید 
یک پنی از قدرت خرید یک پوند در سال 
1998 بیشتر بوده است. بخش اعظم این 
تورم از س��ال 1945 تاکنون اتفاق افتاده 

است.«
س�قوط: در طول تاریخ اقدامات بسیار 
سختگیرانه و گاه خشونت باری برای حفظ 
کیفیت س��که ها و پول رای��ج در بریتانیا 
انجام شده است. پروفسور نیکالس میهیو، 
کارش��ناس تاریخ پوند می گوید که هنری 
اول، پادشاه انگلستان در اواخر قرن یازده 
و اوای��ل قرن دوازدهم میالدی مس��ئوالن 
ضرب س��که را که حساب آنها دقیق نبود 

اخته می کرد. 
ب��ه گفت��ه دیوید س��ینکلیر در س��ال 
1124 میالدی نیمی از ضاربان س��که در 
انگلس��تان به خاطر اینکه سکه های تولید 
شده توسط آنها کیفیت مطلوب را نداشت 
و یا به خاطر اینکه سکه های تقلبی تولید 

کرده بودند به دستور پادشاه مثله شدند.
کلمه اس��ترلینگ پس از فتح انگلستان 
توسط شاهان نرماندی رایج شد و در ابتدا 
این عبارت فقط به س��که های پنی اطالق 
می ش��د و نه پوند. اما در مورد ریشه این 
کلمه اطالعات مشخصی در دست نیست. 
شاید از کلمه اس��ترلین گرفته شده باشد 
ک��ه در زبان نرم��ان ها به معنای س��تاره 
کوچ��ک بود یا حتی از یک کلمه عربی به 

معنای پول.
هنری دوم کیفیت س��که های رایج در 
بریتانی��ا را بهبود داد و از س��ا ل1282 و 
دوران پادشاهی ادوارد اول مراسم ویژه ای 
در دربار برای سنجش کیفیت سکه ها به 

اجرا گذاشته شد که تا امروز ادامه دارد.

برای افزایش استحکام و دوام بهتر سکه 
ه��ا، میزان نق��ره موج��ود در آن به 92.5 
درص��د کاهش یافت و نق��ره با این درصد 
از خلوص بعدها به عنوان نقره استرلینگ 

تثبیت شد.
هنری هش��تم در دوران حکومت خود 
برای بهره گرفتن بیشتر از نقره موجود در 
خزانه پادش��اهی به حد قابل مالحظه ای 
از نقره موجود در س��که های ضرب ش��ده 
کاست که در تاریخ به عنوان خواری بزرگ 

از آن یاد می شود.
ملکه الیزابت اول در سال 1590 ارزش 
حقیق��ی س��که ه��ا را ب��ه آن بازگرداند و 
همین عی��ار و وزن تقریبا تا قرن نوزدهم 
ادام��ه یافت. از حوالی س��ال 1660 ضرب 
سکه توس��ط ماشین آغاز ش��د و طراحی 
سکه ها به ش��کلی درآمد که کسی نتواند 

از لبه های آنها چیزی بکند. 
یکی از اهانت هایی که س��که های نقره 
در ط��ول تاریخ به ج��ان خریده اند، کنده 
ش��دن تکه ای از لبه آنها اس��ت. برخی با 
کندن تکه ای از لبه س��که ها در حقیقت 
چند گرم نقره به جیب زده و س��که های 
در گردش را به مرور بی ارزش می کردند.
اعم��ال مج��ازات های ش��دید در مورد 

کس��انی که تقلب می کردن��د ادامه یافت. 
در یک مورد اس��حاق نیوت��ن که دوره ای 
ریاس��ت ضرابخان��ه س��لطنتی را برعهده 
داش��ت، فردی را به جرم ضرب سکه های 
تقلبی دس��تگیر کرده و مجرم گردن زده 

شد.
از آن زمان تالشهای گسترده و اقدامات 
مهمی برای حفظ ارزش استرلینگ صورت 
گرفته اس��ت که از جمله آنها می توان به 
سیستم موسوم به برتون وود و یا مکانیسم 
اروپایی نرخ گذاری برای ارزها اشاره کرد. 
ولی سیس��تم اقتصادی غربی نرخ ش��ناور 
ب��رای تب��ادل ارز را ترجیح م��ی دهد. به 
همین خاطر ارزش برابری پوند استرلینگ 

در حقیقت تابعی از عرضه و تقاضاست.
دولت بریتانیا سیس��تم پول مش��ترک 
اروپای��ی را نپذیرف��ت و ب��ه ح��وزه یورو 
نپیوست، به همین خاطر پوند استرلینگ 
از معدود واحدهای پولی در اروپاس��ت که 

هنوز به بقای خود ادامه می دهد.
آینده نامعلوم اسکاتلند:پوند اسکاتلندی 
که در حقیقت به موازات پوند اس��ترلینگ 

رای��ج در انگلس��تان به حیات خ��ود ادامه 
می داد در س��ال 1707 و پس از تشکیل 
پادش��اهی متحد بریتانیا، براس��اس پوند 
انگلستان ارزش گذاری شد. بانک مرکزی 
اس��کاتلند یک س��ال پس از بانک مرکزی 
انگلس��تان در س��ال 1695 تاسیس شد و 
هنوز هم به کار خود ادامه می دهد و مرکز 

آن در شهر ادینبورگ است. 
ای��ن بان��ک حق ض��رب س��که و چاپ 
اس��کناس های خود را حف��ظ کرده ولی 
ارزش ای��ن پول ب��ا واحد پول��ی رایج در 

انگلستان منطبق شده است.
اکنون حزب ناسیونالیس��ت اس��کاتلند 
سعی دارد مردم آن کشور را قانع کند که 
در صورت استقالل آن کشور تاریخ سیصد 
س��اله ای��ن واحد پ��ول که قدم��ت آن به 
1200 سال قبل برمی گردد در اسکاتلند 

به پایان نخواهد رسید.
در مقاب��ل نهاده��ای سیاس��ی بریتانیا 
تقریب��ا به ش��کلی ه��م صدا هش��دار می 
دهند که در صورت جدا ش��دن اسکاتلند 
ب��ه احتمال زیاد رابطه پولی آن کش��ور با 

بریتانیا قطع خواهد شد.
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د وزن در بریتانيا تصادفی نيست، چون در اصل ارزش یک پوند ارتباط نمادین این واحد پول با واح
در روم باستان به " ليبرا"با الھام از روش تقسيم . نقره بوده است) گرم ۴۵٣٫۵(معادل یک پوند 

شيلينگ و  ١٢، پوند واحد پول بریتانيا نيز به "دناریوس"و " سوليدوس"واحدھای کوچکتر یعنی 
 .پنی تقسيم می شد ٢۴٠

بخشی از فرانسه (مشابھی نيز در دوران پادشاھی شارلمان بر قلمرو فرانک ھا سيستم 
نام داشت که به " ليوره"واحد پول آنھا . برقرار بود) امروزی

 .دنيئرز تقسيم می شد ٢۴٠سوس و  ١٢

اسناد تاریخی نشان می دھد که اوفا، یکی :روند تکامل
از پادشاھان انگلوساکسون در نيمه دوم قرن ھشتم 

الدی سيستم پول واحد را در بخش ھای مرکزی و مي
در این دوران اولين سکه ھای . جنوبی انگلستان تثبيت کرد

 .نقره ای پنی انگليسی زیر نظر وی ضرب شد که رویش نام او حک شده است

سکه پنی  ٢۴٠در عمل، وزن این سکه ھا بسيار متفاوت بود ولی بر اساس آن سيستم پولی، 
در آن دوران سکه ھای با ارزش تر از پنی ضرب نمی شد و . ی می شدمعادل یک پوند تلق

واحدھای با ارزش تر مثل شيلينگ و پوند به صورت مجازی فقط در حساب و کتاب مورد استفاده 
  .بودند                      

به آن در آن زمان . در دوران پادشاھی ھنری ھفتم به بازار آمد ١۴٨٩اولين بار سکه پوند در سال 
پول اسکناس به . ضرب شد ١۵٠۴سکه شيلينگ نيز اولين بار در سال . می گفتند سکه فرمانروا

در آغاز آنھا . به گردش افتاد ١۶٩۴فاصله کوتاھی پس از تاسيس بانک مرکزی انگلستان در سال 
به گردش درآمد و از  ١۵۶٠سکه ھای طال از سال . را با دست می نوشتند و طراحی می کردند

 .نيز سکه ھای مسی به جمع پولھای رایج افزوده شد ١۶٧٢ل سا

ادامه داشت، تا اینکه  ١٩٧١پنی تا سال  ١٢شيلينگ و ھر شيلينگ به  ١٢معيار تقسيم پوند به 
 .در این سال بریتانيا نيز در سيستم پولی خود تقسيم ده گانه را پذیرفت و به اجرا گذاشت

 ٩٨٠به قلم دیوید سينلکير، در سال " زندگينامه پوند"بر اساس کتاب :یک ھزار سال تورم
ميالدی و دوران حکومت آئتلرائد شاه با یک پوند می شد 

ولی به گفته این مورخ، قدرت خرید یک . راس گاو خرید ١۵
چھارصد برابر سقوط  ٢٠٠٠پوند از قرن پانزدھم تا سال 

                                   .کرده است

توسط کتابخانه مجلس  ١٩٩٩طبق تحقيقاتی که در سال 
 ١٩٩٨تا  ١٧۶٠عوام بریتانيا انجام شد، در فاصله سال 

در بخشی . برابر شده است ١١٨قيمت ھا در این کشور 
 ١٧۵٠بنابراین در سال : "از این تحقيقات گفته می شود

 ١٩٩٨قدرت خرید یک پنی از قدرت خرید یک پوند در سال 
 ".تاکنون اتفاق افتاده است ١٩۴۵بخش اعظم این تورم از سال . بيشتر بوده است

در طول تاریخ اقدامات بسيار سختگيرانه و گاه خشونت باری برای حفظ کيفيت سکه :سقوط
پروفسور نيکالس ميھيو، کارشناس تاریخ پوند می . ھا و پول رایج در بریتانيا انجام شده است
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دشاه انگلستان در اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازدھم ميالدی مسئوالن گوید که ھنری اول، پا
  .ضرب سکه را که حساب آنھا دقيق نبود اخته می کرد

ميالدی نيمی  ١١٢۴به گفته دیوید سينکلير در سال 
از ضاربان سکه در انگلستان به خاطر اینکه سکه 

ھای توليد شده توسط آنھا کيفيت مطلوب را 
به خاطر اینکه سکه ھای تقلبی توليد  نداشت و یا

 .کرده بودند به دستور پادشاه مثله شدند

کلمه استرلينگ پس از فتح انگلستان توسط شاھان 
نرماندی رایج شد و در ابتدا این عبارت فقط به سکه 

اما در مورد  .ھای پنی اطالق می شد و نه پوند
کلمه استرلين گرفته شده باشد  شاید از. ریشه این کلمه اطالعات مشخصی در دست نيست

 .که در زبان نرمان ھا به معنای ستاره کوچک بود یا حتی از یک کلمه عربی به معنای پول

و دوران پادشاھی ادوارد  ١٢٨٢ھنری دوم کيفيت سکه ھای رایج در بریتانيا را بھبود داد و از سا ل
ا گذاشته شد که تا امروز ادامه اول مراسم ویژه ای در دربار برای سنجش کيفيت سکه ھا به اجر

 .دارد

درصد کاھش یافت  ٩٢٫۵برای افزایش استحکام و دوام بھتر سکه ھا، ميزان نقره موجود در آن به 
 .و نقره با این درصد از خلوص بعدھا به عنوان نقره استرلينگ تثبيت شد

خزانه پادشاھی به ھنری ھشتم در دوران حکومت خود برای بھره گرفتن بيشتر از نقره موجود در 
حد قابل مالحظه ای از نقره موجود در سکه ھای ضرب شده کاست که در تاریخ به عنوان خواری 

 .بزرگ از آن یاد می شود

ارزش حقيقی سکه ھا را به آن بازگرداند و ھمين عيار و وزن  ١۵٩٠ملکه اليزابت اول در سال 
ضرب سکه توسط ماشين آغاز شد و  ١۶۶٠از حوالی سال . تقریبا تا قرن نوزدھم ادامه یافت

طراحی سکه ھا به شکلی درآمد که کسی نتواند از لبه ھای آنھا چيزی بکند                                            
.  

یکی از اھانت ھایی که سکه ھای نقره در طول تاریخ به جان 
برخی با کندن . ھا استخریده اند، کنده شدن تکه ای از لبه آن

تکه ای از لبه سکه ھا در حقيقت چند گرم نقره به جيب زده و 
 .سکه ھای در گردش را به مرور بی ارزش می کردند

اعمال مجازات ھای شدید در مورد کسانی که تقلب می کردند 
در یک مورد اسحاق نيوتن که دوره ای ریاست . ادامه یافت

ت، فردی را به جرم ضرب سکه ھای تقلبی دستگير کرده و ضرابخانه سلطنتی را برعھده داش
 .مجرم گردن زده شد

از آن زمان تالشھای گسترده و اقدامات مھمی برای حفظ ارزش استرلينگ صورت گرفته است که 
از جمله آنھا می توان به سيستم موسوم به برتون وود و یا مکانيسم اروپایی نرخ گذاری برای 

به . سيستم اقتصادی غربی نرخ شناور برای تبادل ارز را ترجيح می دھدولی . ارزھا اشاره کرد
 .ھمين خاطر ارزش برابری پوند استرلينگ در حقيقت تابعی از عرضه و تقاضاست

١٧ 
 

دشاه انگلستان در اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازدھم ميالدی مسئوالن گوید که ھنری اول، پا
  .ضرب سکه را که حساب آنھا دقيق نبود اخته می کرد

ميالدی نيمی  ١١٢۴به گفته دیوید سينکلير در سال 
از ضاربان سکه در انگلستان به خاطر اینکه سکه 

ھای توليد شده توسط آنھا کيفيت مطلوب را 
به خاطر اینکه سکه ھای تقلبی توليد  نداشت و یا

 .کرده بودند به دستور پادشاه مثله شدند

کلمه استرلينگ پس از فتح انگلستان توسط شاھان 
نرماندی رایج شد و در ابتدا این عبارت فقط به سکه 

اما در مورد  .ھای پنی اطالق می شد و نه پوند
کلمه استرلين گرفته شده باشد  شاید از. ریشه این کلمه اطالعات مشخصی در دست نيست

 .که در زبان نرمان ھا به معنای ستاره کوچک بود یا حتی از یک کلمه عربی به معنای پول

و دوران پادشاھی ادوارد  ١٢٨٢ھنری دوم کيفيت سکه ھای رایج در بریتانيا را بھبود داد و از سا ل
ا گذاشته شد که تا امروز ادامه اول مراسم ویژه ای در دربار برای سنجش کيفيت سکه ھا به اجر

 .دارد

درصد کاھش یافت  ٩٢٫۵برای افزایش استحکام و دوام بھتر سکه ھا، ميزان نقره موجود در آن به 
 .و نقره با این درصد از خلوص بعدھا به عنوان نقره استرلينگ تثبيت شد

خزانه پادشاھی به ھنری ھشتم در دوران حکومت خود برای بھره گرفتن بيشتر از نقره موجود در 
حد قابل مالحظه ای از نقره موجود در سکه ھای ضرب شده کاست که در تاریخ به عنوان خواری 

 .بزرگ از آن یاد می شود

ارزش حقيقی سکه ھا را به آن بازگرداند و ھمين عيار و وزن  ١۵٩٠ملکه اليزابت اول در سال 
ضرب سکه توسط ماشين آغاز شد و  ١۶۶٠از حوالی سال . تقریبا تا قرن نوزدھم ادامه یافت

طراحی سکه ھا به شکلی درآمد که کسی نتواند از لبه ھای آنھا چيزی بکند                                            
.  

یکی از اھانت ھایی که سکه ھای نقره در طول تاریخ به جان 
برخی با کندن . ھا استخریده اند، کنده شدن تکه ای از لبه آن

تکه ای از لبه سکه ھا در حقيقت چند گرم نقره به جيب زده و 
 .سکه ھای در گردش را به مرور بی ارزش می کردند

اعمال مجازات ھای شدید در مورد کسانی که تقلب می کردند 
در یک مورد اسحاق نيوتن که دوره ای ریاست . ادامه یافت

ت، فردی را به جرم ضرب سکه ھای تقلبی دستگير کرده و ضرابخانه سلطنتی را برعھده داش
 .مجرم گردن زده شد

از آن زمان تالشھای گسترده و اقدامات مھمی برای حفظ ارزش استرلينگ صورت گرفته است که 
از جمله آنھا می توان به سيستم موسوم به برتون وود و یا مکانيسم اروپایی نرخ گذاری برای 

به . سيستم اقتصادی غربی نرخ شناور برای تبادل ارز را ترجيح می دھدولی . ارزھا اشاره کرد
 .ھمين خاطر ارزش برابری پوند استرلينگ در حقيقت تابعی از عرضه و تقاضاست

١٨ 
 

دولت بریتانيا سيستم پول مشترک اروپایی را نپذیرفت و به حوزه یورو نپيوست، به ھمين خاطر 
 .در اروپاست که ھنوز به بقای خود ادامه می دھدپوند استرلينگ از معدود واحدھای پولی 

پوند اسکاتلندی که در حقيقت به موازات پوند استرلينگ رایج در :آینده نامعلوم اسکاتلند
و پس از تشکيل پادشاھی متحد بریتانيا،  ١٧٠٧انگلستان به حيات خود ادامه می داد در سال 

اسکاتلند یک سال پس از بانک مرکزی  بانک مرکزی. براساس پوند انگلستان ارزش گذاری شد
تاسيس شد و ھنوز ھم به کار خود ادامه می دھد و مرکز آن در شھر  ١۶٩۵انگلستان در سال 

  .ادینبورگ است

این بانک حق ضرب سکه و چاپ اسکناس ھای خود را حفظ 
کرده ولی ارزش این پول با واحد پولی رایج در انگلستان 

 .منطبق شده است

ناسيوناليست اسکاتلند سعی دارد مردم آن اکنون حزب 
کشور را قانع کند که در صورت استقالل آن کشور تاریخ 

سال قبل  ١٢٠٠سيصد ساله این واحد پول که قدمت آن به 
 .برمی گردد در اسکاتلند به پایان نخواھد رسيد

صورت جدا در مقابل نھادھای سياسی بریتانيا تقریبا به شکلی ھم صدا ھشدار می دھند که در 
 .شدن اسکاتلند به احتمال زیاد رابطه پولی آن کشور با بریتانيا قطع خواھد شد

رای مردم اسکاتلند در رفراندومی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود عالوه بر استقالل 
  است سياسی، ممکن 
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واردات برنج و خودرو به ايران دو برابر شد

گزارش گمرک ایران نشان می دهد 
که واردات کاال در هفت ماه اول امسال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 
کاهش پیدا کرده ولی واردات کاالهایی 
نظیر برنج و خودرو دو برابر شده است.
بنابر بر گزارش گمرک ایران، واردات 
ایران در هفت ماه اول سال کمی بیش 
از 24 میلیارد دالر بوده است که نسبت 
به هفت ماه اول س��ال گذشته نزدیک 
به 25 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. 
می��زان واردات کاال در هف��ت ماه اول 
س��ال گذش��ته نزدیک به 32 میلیارد 

دالر بوده است.
در این دوره هفت ماهه، برنج با یک 
میلیارد و 464 میلی��ون دالر در صدر 
فهرس��ت کاالهای وارداتی قرار دارد و 
بع��د از آن به ترتیب کنجال��ه، گندم، 
ذرت و خ��ودرو در رده های بعدی قرار 

گرفته اند.
این گزارش نشان می دهد که میزان 
واردات برنج و خودرو نس��بت به هفت 
ماه اول سال گذشته به بیش از دو برابر 

افزایش پیدا کرده است.
واردات برنج در هفت ماه اول س��ال 
گذش��ته 685 میلیون دالر بوده که در 
هفت ماه اول امسال به رقم یک میلیارد 

و 268 میلیون دالر رسیده است.
ب��ه نظر می رس��د به دلی��ل اعمال 
تحریمه��ای تجاری علیه ای��ران، هند 
به عنوان یکی از مش��تریان نفت ایران، 

ب��ه جای پول نقد به ایران برنج و دیگر 
کاالهای م��ورد نیاز این کش��ور صادر 
کرده است و هند که در هفت ماه سال 
گذشته نهمین کشور صادر کننده کاال 
به ایران بود، به سومین شریک تجاری 
ایران در هفت ماه اول امس��ال تبدیل 

شده است.
واردات کاال از هند به ایران در هفت 
ماه اول امسال نسبت به هفت ماه سال 
گذش��ته در حالی به بی��ش از دو برابر 
رس��یده است که س��هم دیگر شرکای 
تج��اری ایران در صادرات کاال به ایران 

به شدت کاهش نشان می دهد.
واردات خودرو در شرایطی که تولید 
خودرو در داخل کشور به دلیل تحریم 
ه��ای بین الملل��ی به کمت��ر از نصف 
کاهش پی��دا کرده در هفت ماه اول به 
521 میلیون دالر رسیده است که این 
رقم در هفت ماه اول سال گذشته 239 

میلیون دالر بوده است.

واردات کاال ب��ه ای��ران در چن��د ماه 
اخیر به دلیل تحریم های بین المللی با 

مشکل رو به رو شده است
در ش��رایطی ک��ه ای��ران با مش��کل 
فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل 
از ف��روش نفت رو به روس��ت، دو برابر 
شدن واردات خودرو پرسش بر انگیز به 
نظر می رس��د به خصوص که این کاال 
در هفت ماه اول سال گذشته در ردیف 

هجدم کاالهای وارداتی قرار داش��ت و 
اکنون در ردیف پنجم کاالهای وارداتی 

جای گرفته است.
امارات متحده عربی، چین، هند، کره 
جنوب��ی و ترکیه به ترتی��ب بزرگترین 

صادرکنندگان کاال به ایران بوده اند.
ای��ران در هف��ت ماه اول س��ال 17 
میلی��ارد و 237 میلی��ون دالر کاالی 
غیرنفت��ی صادر کرده اس��ت که بخش 
عم��ده ای از این درآمد از محل فروش 
مایعات گازی و پتروش��یمی به دس��ت 

آمده است.
می��زان درآم��د کااله��ای غیرنفتی 
صادراتی در هفت ماه اول امسال نسبت 
به هفت ماه اول سال گذشته حدود دو 

میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.
چی��ن، عراق، ام��ارات متحده عربی، 
هند و افغانس��تان به ترتیب مهمترین 
بازار کااله��ای صادراتی غیرنفتی ایران 

هستند.
در میان همسایگان، عراق مهمترین 
ب��ازار کاالهای صادراتی ایران اس��ت و 
سه میلیارد و 415 میلیون دالر کاالی 
ایرانی به این کش��ور صادر شده است. 
بعد از این کش��ور، افغانس��تان در رتبه 
دوم ب��ازار کااله��ای صادراتی در میان 
همس��ایگان ایران قرار دارد و در هفت 
ماه اول امس��ال، یک میلی��ارد و 454 
میلیون دالر کاالی ایرانی به افغانستان 

صادر شده است



مهاجرت طی ده سال گذشته به منابع عمومی در بريتانيا 
کمک کرده است

حضور و فعالیت مهاجران خارجی به 
نفع اقتصاد بریتانیا تمام شده است

تحقیقات انجام ش��ده در مورد تاثیر 
مهاجرت خارجیان به بریتانیا از س��ال 
2000 میالدی تا کنون نشان می دهد 
که مهاجران نه تنها هزینه ای بر منابع 
دولت��ی تحمیل نکرده اند بلکه منش��اء 
کمک��ی قابل توج��ه به مناب��ع دولتی 

بوده اند.
این تحقیقات که توس��ط گروهی از 
پژوهشگران کینگز کالج دانشگاه لندن 
انجام گرفته نشان می دهد که طی دهه 
2000 تا 2011 میالدی، افرادی که از 
سال 1999 به بعد به بریتانیا مهاجرت 
کردند 45 درصد کمتر از ش��هروندان 
بومی از کمک های اجتماعی اس��تفاده 

کردند.
توماسو فراتینی، عضو مرکز پژوهش 
و تحلی��ل مهاج��رت، گفته اس��ت که 
اینکه مهاج��ران در خانه های  احتمال 
س��ازمانی س��کونت گزینن��د 3 درصد 

کمتر از افراد بومی بوده است.
ب��ه گفته آقای فراتینی، البته یکی از 
دالیل اتکای بیشتر مهاجران به درآمد 
ش��خصی به جای استفاده از تسهیالت 
بخش خدمات اجتماعی، »ترکیب سنی 
و جنسیتی« مناسب تر آنان بوده است 
اما حتی در مقایسه با شهروندان بومی 
در شرایط مشابه هم، احتمال استفاده 
مهاج��ران از امکانات دولتی 21 درصد 

کمتر از افراد بومی است.
 

پرداخت��ی  مالی��ات  خص��وص  ب��ه 
مهاجرانی که در دهه منتهی به س��ال 
2011 از کش��ورهای واق��ع در ح��وزه 
اقتصادی اروپا - شمال کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا همراه با نروژ، ایس��لند و 
لیختن اش��تاین ب��ه بریتانی��ا مهاجرت 
کردند 34 درصد بیش از ارزش خدمات 
دریافتی آنان از مراکز دولتی و عمومی 

بود و فعالیت آنان به شکلی قابل توجه 
به منابع مالی عمومی کمک کرد.

در مورد مهاجران کش��ورهای بیرون 
از حوزه اقتص��ادی اروپا، میزان مالیات 
پرداخت��ی 2 درص��د بی��ش از ارزش 

خدمات عمومی دریافتی آنان بود.
در مقایس��ه، میزان مالیات پرداختی 
شهروندان بومی بریتانیا در همین مدت 
11 درص��د کمتر از ارزش خدماتی بود 
که از بخش عموم��ی و دولتی دریافت 

2 
 

  

از کشورھای واقع در  ٢٠١١به خصوص ماليات پرداختی مھاجرانی که در دھه منتھی به سال 
شمال کشورھای عضو اتحادیه اروپا ھمراه با نروژ، ایسلند و  -حوزه اقتصادی اروپا 

ن از مراکز درصد بيش از ارزش خدمات دریافتی آنا ٣٤اشتاین به بریتانيا مھاجرت کردند  ليختن
  .دولتی و عمومی بود و فعاليت آنان به شکلی قابل توجه به منابع مالی عمومی کمک کرد

درصد بيش  ٢در مورد مھاجران کشورھای بيرون از حوزه اقتصادی اروپا، ميزان ماليات پرداختی 
  .از ارزش خدمات عمومی دریافتی آنان بود

درصد کمتر از  ١١می بریتانيا در ھمين مدت در مقایسه، ميزان ماليات پرداختی شھروندان بو
  .ارزش خدماتی بود که از بخش عمومی و دولتی دریافت کردند

در نظر گرفته شود، ارزش خدمات و امکانات  ٢٠١١تا  ١٩٩٥در عين حال، اگر دوره زمانی 
اجتماعی دریافتی توسط مھاجران بيرون از کشورھای حوزه اقتصادی اروپا از ماليات پرداختی 

ھای این گروه از مھاجران در مقایسه با خانواده  آنان بيشتر بود، عمدتا به این دليل که خانواده
ھای بومی، فرزندان بيشتری داشتند و در نتيجه، کمک ھزینه اوالد بيشتری از دولت دریافت 

  .کردند می

  مھاجران ماھر

رصد قابل توجھی از مھاجران اند که د در مورد مھارت مھاجران نيز، پژوھشگران کينگز کالج گفته
درصد از مھاجران جدید الورود  ٣٢، حدود ٢٠١١در سال . اند خارجی دارای تحصيالت عالی بوده
درصد از مھاجران جدید الورود از سایر کشورھای جھان  ٤٣از کشورھای حوزه اقتصادی اروپا و 

ومی در دانشگاه تحصيل درصد از افراد بالغ ب ٢١تحصيالت دانشگاھی داشتند در حاليکه تنھا 
  .کرده بودند
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کردند.
در عین حال، اگر دوره زمانی 1995 
ت��ا 2011 در نظر گرفته ش��ود، ارزش 
خدمات و امکان��ات اجتماعی دریافتی 
توس��ط مهاجران بیرون از کش��ورهای 
حوزه اقتصادی اروپا از مالیات پرداختی 
آنان بیشتر بود، عمدتا به این دلیل که 
خانواده های این گ��روه از مهاجران در 
مقایسه با خانواده های بومی، فرزندان 
بیش��تری داش��تند و در نتیجه، کمک 
هزینه اوالد بیش��تری از دولت دریافت 

می کردند.

مهاجران ماهر
در م��ورد مه��ارت مهاج��ران نی��ز، 
پژوهش��گران کینگز کال��ج گفته اند که 
درصد قابل توجهی از مهاجران خارجی 
دارای تحصیالت عالی بوده اند. در سال 
2011، حدود 32 درص��د از مهاجران 
جدی��د ال��ورود از کش��ورهای ح��وزه 
اقتصادی اروپا و 43 درصد از مهاجران 
جدید الورود از س��ایر کشورهای جهان 
در  داش��تند  دانش��گاهی  تحصی��الت 
حالیکه تنه��ا 21 درص��د از افراد بالغ 
بومی در دانشگاه تحصیل کرده بودند.

 
براس��اس  ک��ه  تحقیق��ات  ای��ن 
گزارش ه��ای دولت در مورد نیروی کار 
در بریتانیا تدوین ش��ده، نشان می دهد 
ک��ه در مقایس��ه با س��ایر کش��ورهای 
اروپای��ی، بریتانی��ا به خص��وص برای 
از کش��ورهای  مهاج��ران تحصیلکرده 
حوزه اروپا و س��ایر کش��ورهای جهان 

جذابیت بیشتری داشته است.
با وجود تاکید دس��ت اندرکاران این 
پژوهش بر ارزش اقتص��ادی مهاجران 
خارجی برای بریتانیا، برخی از مخالفان 
مهاج��رت نتیجه این تحقیقات را مورد 

تردید قرار داده اند.
از جمله، سر اندرو گرین، عضو گروه 
فشار موس��وم به »نگاهبان مهاجرت« 
ای��ن گ��زارش را »تبلیغ��ات مجعول« 
توصیف کرده و گفته است که در دوره 

حکوم��ت حزب کارگر بین س��ال های 
1997 و 2010، ح��دود چهار میلیون 
مهاجر وارد بریتانیا ش��دند که دو سوم 
آنان ش��هروندان کش��ورهای خارج از 

اتحادیه اروپا بودند.
وی اف��زوده اس��ت ک��ه در مجموع، 
مهاج��رت خارجی��ان از س��ال 1995 
ت��ا کنون تاثیری منفی ب��ر منابع مالی 

دولتی بریتانیا داشته است.
ب��ه گفته وی، گزارش اخیر با منظور 
ک��ردن افرادی مانن��د متخصصان فنی 
آلمان��ی و طراحان لباس فرانس��وی یا 
بانکداران سوئیس��ی در خیل مهاجران 
خارجی نتیجه گرفته است که مهاجرت 

برای بریتانیا منافع مالی داشته است.
در مقاب��ل، یکی از دس��ت اندرکاران 
و تحلی��ل  پژوه��ش  گ��زارش مرک��ز 
مهاجرت گفته اس��ت که مهاجرانی که 
اخیرا وارد بریتانیا ش��ده اند اش��خاص 
تحصیلکرد و جوان هس��تند که میزان 

کمک آنان به اقتصاد ملی این کش��ور 
هنوز به اوج خود نرسیده است.

وی اف��زوده اس��ت که اگرچ��ه این 
افراد احتم��اال از امکانات و کمک های 
دولت��ی، از جمل��ه کم��ک هزینه اوالد 
برخوردار خواهند ش��د، ام��ا در مقابل، 
برای چندین س��ال فعال خواهند بود و 

مالیات پرداخت خواهند کرد.
در واکنش به انتش��ار ای��ن گزارش، 
یک مق��ام دولتی بریتانی��ا ضمن ابراز 
خرسندی از کمک مهاجران به اقتصاد 
این کش��ور، گفته اس��ت که الزم است 
قوانی��ن و مقرراتی را در مورد مهاجرت 
به اجرا گذاشت که مانع از سوء استفاده 

از نظام تامین اجتماعی شود.
اشاره او به برنامه های دولت محافظه 
کار برای انجام اصالحات در نظام تامین 
اجتماعی است که هدف از آن، به گفته 
مقامات دولتی، جلوگیری از سودجویی 

 3و سوء استفاده از این نظام است.
 

  

ھای دولت در مورد نيروی کار در بریتانيا تدوین شده، نشان  این تحقيقات که براساس گزارش
دھد که در مقایسه با سایر کشورھای اروپایی، بریتانيا به خصوص برای مھاجران  می

  .ری داشته استتحصيلکرده از کشورھای حوزه اروپا و سایر کشورھای جھان جذابيت بيشت

با وجود تاکيد دست اندرکاران این پژوھش بر ارزش اقتصادی مھاجران خارجی برای بریتانيا، 
  .اند برخی از مخالفان مھاجرت نتيجه این تحقيقات را مورد تردید قرار داده

این گزارش را " نگاھبان مھاجرت"از جمله، سر اندرو گرین، عضو گروه فشار موسوم به 
توصيف کرده و گفته است که در دوره حکومت حزب کارگر بين سال ھای " مجعولتبليغات "

، حدود چھار ميليون مھاجر وارد بریتانيا شدند که دو سوم آنان شھروندان ٢٠١٠و  ١٩٩٧
  .کشورھای خارج از اتحادیه اروپا بودند

ی بر منابع تا کنون تاثيری منف ١٩٩٥وی افزوده است که در مجموع، مھاجرت خارجيان از سال 
  .مالی دولتی بریتانيا داشته است

به گفته وی، گزارش اخير با منظور کردن افرادی مانند متخصصان فنی آلمانی و طراحان لباس 
فرانسوی یا بانکداران سوئيسی در خيل مھاجران خارجی نتيجه گرفته است که مھاجرت برای 

  .بریتانيا منافع مالی داشته است
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چه کشوری از مجازات اقتصادی روسيه ضرر خواهد کرد؟

رابرت پستن دبیر اقتصادی بی بی سی
اگ��ر تحریم های مال��ی و تجاری در 
مورد روس��یه به اجرا گذاش��ته ش��وند 
هزینه ه��ای آن ب��رای بریتانی��ا ممکن 

است از روسیه بیشتر باشد.
شاید به همین خاطر است که وزارت 
خارج��ه بریتانیا در بیانی��ه ای که روز 
دوش��نبه به ش��کل عمدی و یا از روی 
سهل انگاری در برابر دوربین رسانه ها 
قرار گرفت، نوشته است« دولت بریتانیا 
در ح��ال حاضر نبای��د از اعمال تحریم 
علی��ه روس��یه و یا بس��تن مراکز مالی 

لندن به روی روسها حمایت کند.«
آمار و ارقام چه می گویند؟

طبق ت��ازه ترین آمارهای موجود که 
مرب��وط به س��ال 2011 اس��ت، حجم 
س��رمایه گذاری بریتانیا در روسیه بالغ 
ب��ر 46 میلیارد پوند اس��ت و در مقابل 
سرمایه گذاری روسیه در بریتانیا حدود 
27 میلیارد پوند است. به همین خاطر 
در صورت اعمال تحریم مالی و مسدود 
کردن اموال و سرمایه گذاری ها، طرف 
بریتانیایی خیلی بیش��تر از طرف روس 

متضرر خواهد شد.
درعین حال باید به خاطر داشت که 
مازاد معامالت تجاری بریتانیا با روسیه 

طی دو س��ال اخیر از حدود دو میلیارد 
به س��ه میلیارد پوند رس��یده اس��ت و 
هر گونه توقف��ی در مبادالت بازرگانی 
بیشتر به ضرر بریتانیا تمام خواهد شد.
داش��تن مازاد در معام��الت تجاری 
ب��ا اقتصاده��ای بزرگی مثل روس��یه 
برای اقتصاد بریتانیا بس��یار مهم است 
چون طی س��ه دهه گذشته بریتانیا در 
مناسبات تجاری خود با جهان همیشه 
کس��ری موازنه داش��ته اس��ت.هرگونه 
توق��ف و یا قط��ع معام��الت تجاری با 

روسیه رشد مناسبات تجاری بریتانیا با 
جهان را دش��وارتر خواهد کرد. افزایش 
حج��م تج��ارت خارج��ی بریتانیا یکی 
از اه��داف مهم دولت فعل��ی و یکی از 
راهه��ای اصلی برای کاس��تن از حجم 

عظیم بدهی های این کشور است. 
ب��ا صراحت بای��د گفت ک��ه درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاری های بریتانیا 
در روس��یه یکی از عوام��ل مهم برای 
ایج��اد تعادل در می��زان خرج و دخل 

بریتانیا است.
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و  کاال  تج��ارت  درعرص��ه  بریتانی��ا 
خدمات با روسیه همیشه کسری موازنه 
داش��ته و ب��ه عنوان نمون��ه حجم این 
کس��ری موازنه در س��ال 2012 حدود 
ی��ک میلیارد و 800 پوند بوده اس��ت. 
اما اموال و س��رمایه گذاریهای بریتانیا 
در روسیه به نسبت سرمایه گذاری های 
روسیه در بریتانیا حدود چهار میلیارد 
و 700 میلی��ون پوند درآمد بیش��تری 

داشته است.
حتی اگ��ر بریتانیا در عرصه صادرات 
کاال و خدمات به روسیه کسری موازنه 
دارد نباید فراموش کرد که روسیه برای 
صادرات بریتانیا یک بازار بس��یار مهم 
است. حجم صادرات بریتانیا به روسیه 
حدود هف��ت میلی��ارد و 600 میلیون 
پوند بوده که از صادرات به هند بیشتر 

ولی از صادرات به چین کمتر است.
بخش عمده ای از سرمایه گذاری های 
بریتانیا در روس��یه را س��رمایه گذاری 
ش��رکت بی پی در صنایع نفت و انرژی 
تش��کیل می ده��د که طب��ق آخرین 
آمارها کمی کاهش یافته ولی هنوز هم 

حجم قابل توجهی است.
عالوه بر این طب��ق اطالعاتی که در 
بیانی��ه وزارت خارجه بریتانیا منتش��ر 
ش��ده اس��ت بخش مال��ی بریتانیا در 
معامله با روس��یه درآمد فراوانی داشته 
و در سال 2010 حجم آن حدود 900 

میلیون دالر بوده است.
به عبارت دیگر شاید چنین تصوری 

بسیار وسوس��ه برانگیز باش��د که فکر 
کنی��م در صورت تحریم مالی و تجاری 
روسیه تنها کسانی که ضرر خواهند کرد 
معدودی از میلیونرهای روس هس��تند 
که در لندن و س��ایر نقاط بریتانیا خانه 
های مجلل و یا باش��گاههای فوتبال را 
خری��داری کرده اند. ول��ی واقعیت این 
اس��ت که چنین اقدامی ب��رای بخش 
مال��ی و تجاری بریتانیا ضررهای بالقوه 

و سنگینی به بار خواهد آورد.
و یک نکته مهم دیگر این اس��ت که 
بانکهای بریتانیایی حجم قابل توجهی 
از پول را در روس��یه س��رمایه گذاری 

کرده اند.
براس��اس آماره��ای بان��ک تس��ویه 
حس��ابهای بی��ن المللی، بان��ک های 
بریتانیای��ی بیش از 19 میلیارد پوند به 
بخش��های خصوصی و عمومی روسیه 
وام داده اند و حجم تضمین های مالی 
این وامها بالغ بر 42 میلیارد پوند است       

 .
این نکته یک ریسک بالقوه خطرناکی 
ب��رای بانکهای بریتانیایی نیس��ت ولی 
مس��لما اعمال تحریم و دش��وار شدن 
مناس��بات مالی بین روس��یه و بریتانیا 

این بانکها را خشنود نخواهد کرد.
یک نکته جالب تر در مورد آمارهای 
بانک تسویه حسابهای بین المللی این 
اس��ت که آمریکا در زمینه اعمال فشار 
اقتصادی به روس��یه م��ی تواند از اروپا 
تعرض��ی تر برخ��ورد کن��د. از مجموع 
وامه��ای بانکی خارجی به روس��یه که 
حج��م آن 242 میلی��ارد پوند اس��ت، 
ح��دود 184 میلیارد پوند آن توس��ط 
بانکه��ای اروپایی اعطا ش��ده و از این 
مجموعه بانکهای فرانس��وی، ایتالیایی 
و آلمان��ی به ترتیب در ص��ف اول وام 
دهن��دگان ب��ه روس��یه و در نتیج��ه 
بانکهای آسیب پذیر قرار دارند.             

مجموعه این اطالعات ثابت می کند 

که اروپا بس��یار بیشتر از آمریکا از نظر 
اقتصادی و مالی با روس��یه ارتباط دارد 
و ای��ن ارتب��اط صرفا وابس��تگی بخش 
اعظم��ی از اروپا به گاز ت��دارک دیده  
شد صادراتی روسیه نیست. حدود یک 
س��وم از گاز مصرفی در اروپا از روسیه 

وارد می شود.
متفاوت  اروپای��ی  رهب��ران  بنابراین 
از رهب��ران آمری��کا، قب��ل از اتخاذ هر 
تصمیم��ی در مورد مج��ازات و تحریم 
اقتصادی روس��یه به همه این مس��ایل 

فکر خواهند کرد.
البته ه��دف از ای��ن توضیحات این 
نیس��ت که هرگونه مج��ازات اقتصادی 
روس��یه مثل متوقف ک��ردن صادرات 
کاال و خدمات و یا مس��دود کردن نقل 
و انتقال پول به آن کشور کار اشتباهی 
اس��ت. فقط خواس��تیم نکته ای را که 
تقریبا برای همه تصمیم گیران روشن 

اس��ت یادآوری کنیم و آن این اس��ت 
که تحریم ومجازات اقتصادی روس��یه 
برای بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی 

مجانی و یا ارزان تمام نخواهد شد. 

6 
 

به عبارت دیگر شاید چنين تصوری بسيار وسوسه برانگيز باشد که فکر کنيم در صورت تحریم 
ی روسيه تنھا کسانی که ضرر خواھند کرد معدودی از ميليونرھای روس ھستند مالی و تجار

. که در لندن و سایر نقاط بریتانيا خانه ھای مجلل و یا باشگاھھای فوتبال را خریداری کرده اند
ولی واقعيت این است که چنين اقدامی برای بخش مالی و تجاری بریتانيا ضررھای بالقوه و 

 .د آوردسنگينی به بار خواھ

و یک نکته مھم دیگر این است که بانکھای بریتانيایی حجم قابل توجھی از پول را در روسيه 
 .سرمایه گذاری کرده اند

 ١٩براساس آمارھای بانک تسویه حسابھای بين المللی، بانک ھای بریتانيایی بيش از 
ميليارد پوند به بخشھای خصوصی و عمومی روسيه 

ھای مالی این وامھا بالغ بر  وام داده اند و حجم تضمين
  .       ميليارد پوند است ۴٢

این نکته یک ریسک بالقوه خطرناکی برای بانکھای 
بریتانيایی نيست ولی مسلما اعمال تحریم و دشوار 

ن بانکھا را شدن مناسبات مالی بين روسيه و بریتانيا ای
 .خشنود نخواھد کرد

یک نکته جالب تر در مورد آمارھای بانک تسویه حسابھای 
بين المللی این است که آمریکا در زمينه اعمال فشار 
اقتصادی به روسيه می تواند از اروپا تعرضی تر برخورد 

از مجموع وامھای بانکی خارجی به روسيه که حجم . کند
ميليارد پوند آن  ١٨۴دود ميليارد پوند است، ح ٢۴٢آن 

توسط بانکھای اروپایی اعطا شده و از این مجموعه 
يجه بانکھای بانکھای فرانسوی، ایتاليایی و آلمانی به ترتيب در صف اول وام دھندگان به روسيه و در نت

 .             دآسيب پذیر قرار دارن

آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با روسيه مجموعه این اطالعات ثابت می کند که اروپا بسيار بيشتر از 
ارتباط دارد و این ارتباط صرفا وابستگی بخش اعظمی از اروپا به گاز 

حدود یک سوم از گاز مصرفی . صادراتی روسيه نيست شد تدارک ديده 
 .در اروپا از روسيه وارد می شود

ھر بنابراین رھبران اروپایی متفاوت از رھبران آمریکا، قبل از اتخاذ 
تصميمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی روسيه به ھمه این 

 .مسایل فکر خواھند کرد

البته ھدف از این توضيحات این نيست که ھرگونه مجازات اقتصادی 
روسيه مثل متوقف کردن صادرات کاال و خدمات و یا مسدود کردن نقل 

ه ای فقط خواستيم نکت. و انتقال پول به آن کشور کار اشتباھی است
را که تقریبا برای ھمه تصميم گيران روشن است یادآوری کنيم و آن 

این است که تحریم ومجازات اقتصادی روسيه برای بریتانيا و سایر 
  .کشورھای اروپایی مجانی و یا ارزان تمام نخواھد شد

 پس از ديدارھای ديپلماتيک؛ 
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به عبارت دیگر شاید چنين تصوری بسيار وسوسه برانگيز باشد که فکر کنيم در صورت تحریم 
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و یک نکته مھم دیگر این است که بانکھای بریتانيایی حجم قابل توجھی از پول را در روسيه 
 .سرمایه گذاری کرده اند

 ١٩براساس آمارھای بانک تسویه حسابھای بين المللی، بانک ھای بریتانيایی بيش از 
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  .       ميليارد پوند است ۴٢

این نکته یک ریسک بالقوه خطرناکی برای بانکھای 
بریتانيایی نيست ولی مسلما اعمال تحریم و دشوار 

ن بانکھا را شدن مناسبات مالی بين روسيه و بریتانيا ای
 .خشنود نخواھد کرد

یک نکته جالب تر در مورد آمارھای بانک تسویه حسابھای 
بين المللی این است که آمریکا در زمينه اعمال فشار 
اقتصادی به روسيه می تواند از اروپا تعرضی تر برخورد 

از مجموع وامھای بانکی خارجی به روسيه که حجم . کند
ميليارد پوند آن  ١٨۴دود ميليارد پوند است، ح ٢۴٢آن 

توسط بانکھای اروپایی اعطا شده و از این مجموعه 
يجه بانکھای بانکھای فرانسوی، ایتاليایی و آلمانی به ترتيب در صف اول وام دھندگان به روسيه و در نت

 .             دآسيب پذیر قرار دارن

آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با روسيه مجموعه این اطالعات ثابت می کند که اروپا بسيار بيشتر از 
ارتباط دارد و این ارتباط صرفا وابستگی بخش اعظمی از اروپا به گاز 

حدود یک سوم از گاز مصرفی . صادراتی روسيه نيست شد تدارک ديده 
 .در اروپا از روسيه وارد می شود

ھر بنابراین رھبران اروپایی متفاوت از رھبران آمریکا، قبل از اتخاذ 
تصميمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی روسيه به ھمه این 

 .مسایل فکر خواھند کرد

البته ھدف از این توضيحات این نيست که ھرگونه مجازات اقتصادی 
روسيه مثل متوقف کردن صادرات کاال و خدمات و یا مسدود کردن نقل 

ه ای فقط خواستيم نکت. و انتقال پول به آن کشور کار اشتباھی است
را که تقریبا برای ھمه تصميم گيران روشن است یادآوری کنيم و آن 

این است که تحریم ومجازات اقتصادی روسيه برای بریتانيا و سایر 
  .کشورھای اروپایی مجانی و یا ارزان تمام نخواھد شد

 پس از ديدارھای ديپلماتيک؛ 
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اولين سفر مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به تهران

رابطه یی جدید بین ایران و غرب شکل 
مسئول  اش��تون،  کاترین  می گیرد؟:دیدار 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران گام 
دیگ��ری در جهت پیش��برد روند پیچیده 
و حس��اس برقراری یک رابطه جدید بین 

ایران و غرب است. 
کاترین اشتون هم چنین با چالش مهمی 
روبروست زیرا با تکیه بر موفقیت های اخیر 
خود در زمینه سیاست خارجی می خواهد 
مسائل حساس��ی از حقوق بش��ر تا نقش 
ای��ران در مناقش��ات منطق��ه ای منجمله 
جنگ س��وریه را مطرح کرده و به گفتگو 

بگذارد. 

روزنام��ه های نزدیک ب��ه اصالح طلبان 
امروز شنبه هش��تم مارس)17 اسفند( از 
سفر خانم اشتون به عنوان یکی از موفقیت 
های سیاست جدید حسن روحانی، رئیس 

جمهوری ایران، یاد کرده اند. 
اما تمام رس��انه ها چه میان��ه رو و چه 
تن��درو در گزارش های مرب��وط به دیدار 
خان��م کاتری��ن اش��تون ب��ر محوری��ت و 
حساسیت نقش او در ایران تاکید خواهند 

گذاشت. 
عمدت��ا اعتقاد براین اس��ت که موفقیت 
تفاهم اولیه بین ایران و پنج به عالوه یک 
مدیون نقش کلیدی کاترین اشتون در این 

مذاکرات بوده است.
مطمئن��ا مس��ائل هس��ته ای در دیدار 
کاترین اش��تون ب��ا مقامات ای��ران مطرح 
خواهد ش��د زی��را هنوز راه ح��ل جامعی 
برای رسیدن به یک توافق نهایی به دست 

نیامده است. 
اما هدف از اولین دیدار متقابل یک مقام 

مهم اتحادیه اروپا از س��ال 2008 تاکنون، 
پی بردن به امکان��ات بالقوه برای برقراری 

یک رابطه جدید بین ایران و اروپاست. 
به گفت��ه یک دیپلمات غرب��ی، کاترین 
اشتون به خوبی می داند که مسائل ایران 
تنه��ا به ج��واد ظری��ف وزیرخارجه خنده 
روی ایران و داش��تن رابطه کاری خوب با 
او ختم نمی ش��ود و او باید از تمام مهارت 
ه��ای دیپلماتیک خود،منجمله آن چه که 
»ساخت آرام آرام پل ارتباطی« نام گرفته، 

استفاده کند. 
یکی از چالش های مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا مطرح کردن نقش��ه 
راه جدیدی ب��رای ایجاد اعتم��اد متقابل 
بین جناح های سیاسی ایران و کشورهای 
اروپایی اس��ت ک��ه هنوز بر س��ر میزان و 
س��رعت برقراری رابطه با با ایران اختالف 
نظر دارند. از آن گذشته تمامی طرف ها به 

هم عمیقا بی اعتمادند. 
گفته می ش��ود که کاترین اش��تون در 
س��فرش به ایران فقط شنونده خواهد بود 
ام��ا انتظار م��ی رود که از ای��ران، یکی از 
متحدان اصلی بشار اسد، رئیس جمهوری 
س��وریه بخواه��د که برای پای��ان دادن به 
جنگ خانمان سوز درس��وریه نقش فعال 

تری بعهده بگیرد. 
گروه های حقوق بش��ر ایرانی و اروپایی 
هم چنین تالش کرده اند تا خانم اش��تون 
را ترغی��ب کنند که باب��ت وضعیت حقوق 
بش��ر و افزایش اعدام ها در ایران که شمار 
آن در سال گذشته به 500 مورد و عمدتا 
در رابط��ه با قاچ��اق مواد مخدر رس��یده 
اس��ت، نگرانی خود را با مقامات ایران در 

میان بگذارد. 

کاترین اش��تون امش��ب ب��ا نمایندگان 
جامع��ه مدنی ای��ران مالقات م��ی کند و 
قرار اس��ت فردا با حس��ن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران، مشاوران امور بین المللی 
و امنیتی او و دیگر رهبران مهم سیاس��ی 

ایران دیدار کند. 
خانم اش��تون روز دوش��نبه را در شهر 
اصفه��ان خواهد بود که ب��ه دلیل بناهای 
تاریخ��ی و معماری اس��المی خیره کننده 

خود شهرت دارد.

زمینه بس��یار مس��اعدی ب��رای تحکیم 
رابط��ه ای��ران و اروپ��ا از جمل��ه در امور 
آموزش��ی،محیط زیس��ت، فن��ی و کمک 
رس��انی وجود دارد اما تنها در صورتی این 
موضوع تحقق می یابد که در مورد مسئله 
اصلی غرب یعنی پرونده هس��ته ای ایران، 

پیشرفتی واقعی و پایدار حاصل شود. 
دیپلم��ات های غربی م��ی گویند که با 
وجود پیش��رفت هایی در این زمینه هنوز 
ب��رای پایان دادن به ش��ک و تردید ها در 
مورد صل��ح آمیز بودن برنامه هس��ته ای 

ایران، راهی طوالنی در پیش است. 
ب��ه گفته رهبران ایران بدگمانی آنان به 
نیات غرب هم بس��یار عمیق و ریش��ه دار 

است.
دی��دار خانم کاترین اش��تون، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از ایران به 
معنای این پیام برای مقامات ایران است که 
اگر در مس��یر برقراری رابطه با جامعه بین 
المللی باقی بمانند بهره بس��یاری خواهند 
برد و آن گونه که یک دیپلمات غربی بیان 
داشت »ایران باید نقش بیشتری در جهان 

ولی نه علیه آن به عهده بگیرد.« 
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

جک استرا در ديدار با اعضای اتاق مشترک  ايران و انگليس

»جک استراو«رییس هیات گروه دوستی 
پارلمانی انگلیس وای��ران در دیدار با اعضاء 
هیات رئس��ه ا تاق بازرگانی ایران و انگلیس  
اظهار داش��ت:ما موافق تحریم های بیشتر 
علیه ایران نیستیم و اگر تحریم جدیدی نیز  

وضع شود ما پشتیبانی نخواهیم کرد .
پنج ش��نبه صبح نوزده��م دی ماه هیات 
گروه دوس��تی پارلمانی انگلی��س وایران به 
ریاست جک استراو وزیر اسبق خارجه بریتانیا 
و عضوکنونی مجلس عوام انگلیس همراه با  
»لرد نرم��ان  المونت« رییس اتاق بازرگانی 
انگلیس و ایران ،بن واالس و جرومی کرونین 
نماینگان مجلس عوام و عضو گروه دوستی 
پارلمانی انگلیس و ایران  با »مهنس علینقی 
خاموش��ی «رییس و اعضای هیات رئیس��ه 
اتاق ایران و انگلیس دی��دار و در باره روابط 

اقتصادی دوکشور به تبادل نظر پرداختند.

هیات در بدو ورود مورد اس��تقبال دکتر 
امینی نایب رئیس ودبیرکل اتاق قرار گرفت 
.سپس در مالقات با اعضاء اتاق و ادای  خیر 
مقدم توس��ط مهندس علی نقی خاموشی 
رئیس ات��اق ایران و انگلیس جاک اس��تراو 
،ضمن تشکر بعد از اشاره به توافق نامه اخیر 
ایران و پنج به عالوه یک)ژنو( و ادای بیاناتی 
اظهارداش��ت:هر دو طرف باید تالش کنند 
مفاد این توافق نامه اجرایی شود تابا احرای  
مراح��ل بع��دی آن بتوان با قدرت بیش��تر 

مسایل و مشکالت مربوط را برطرف کرد.
سپس تصریح کرد:تحریم های اقتصادی 
یک مرتبه برداشته نمی شود بلکه به صورت 
تدریجی با اعتمادسازی دو طرف کاهش می 
یابد.بااین حال اظهار امیدواری کرد که موانع 
و مش��کالت  پیش روی ایران و اروپا به ویژه 
با انگلیس با تدبیر  طرفین  برطرف ش��ود. 
وی  افزود:روابط ای��ران و انگلیس به عنوان 
دو کشور اثرگذار در جهان می تواند بیش از 

گذشته برقرار شود. 
او از آمادگ��ی بازرگان��ان انگلی��س برای 
همکاری با فع��االن اقتصادی ایران خبر داد 
و گفت:ای��ران می توان��د در تامین نیازهای 
غذایی انگلیس و اروپا  نقش به سزایی ایفاء 

کند .

»لرد المونت«رییس اتاق انگلیس و ایران 
ضمن ادای بیاناتی درباره کوش��ش دو اتاق 
در حف��ظ روابط دو اتاق وخضور هیات های 
اتاق در گردهمایی های اتاق انگیس وایران  
خواس��تار  ادامه مبادله هیات های بیشتری 
بین دو اتاق شد و اظهار داشت:اتاق انگلیس 
و ایران در سه ماه آینده آماده پذیرش هیات 
های اقتصادی برای توس��عه روابط دو کشور 

خواهد بود. 

»مهندس  خاموشی« رییس اتاق ایران و 
انگلیس  در ادامه با ادای بیاناتی اظهار داشت 
: با توجه به قانون و مقررات سرمایه گذاری 
خارجی  که برای س��رمایه گذاران خارجی 
محدویتی در نظر گرفته نشده است ، شرکت 
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  ادیاخبار کوتاه اقتص

 اخبار اتاق ھای بازرگانی
  ایران و انگليساخبار اتاق 

  
  

:جک استرا در دیدار با اعضای اتاق مشترک  ایران و انگليس   
  گر تحریم جدیدی عليه ایران وضع شود، انگليس پشتيبانی نمی کندا
گروه دوستی پارلمانی انگليس وایران در دیدار با اعضاء ھيات رئسه ا  ریيس ھيات»جک استراو«

ما موافق تحریم ھای بيشتر عليه ایران نيستيم و اگر :داشتتاق بازرگانی ایران و انگليس  اظھار 
  .تحریم جدیدی نيز  وضع شود ما پشتيبانی نخواھيم کرد 

پنج شنبه صبح نوزدھم دی ماه ھيات گروه دوستی پارلمانی انگليس وایران به ریاست جک 
د نرمان  لر«استراو وزیر اسبق خارجه بریتانيا و عضوکنونی مجلس عوام انگليس ھمراه با  

ریيس اتاق بازرگانی انگليس و ایران ،بن واالس و جرومی کرونين نماینگان مجلس عوام » المونت
ریيس و اعضای »مھنس علينقی خاموشی «و عضو گروه دوستی پارلمانی انگليس و ایران  با 

  .رداختندھيات رئيسه اتاق ایران و انگليس دیدار و در باره روابط اقتصادی دوکشور به تبادل نظر پ
  

     
اگر تحریم جدیدی علیه ایران وضع شود، انگلیس پشتیبانی نمی کند.  
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ه��ای اروپایی می توانند از این فرصت برای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی 

استفاده کنند. 

وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود 
خواستار برخورد متعادل کشورهای اروپایی 
در اج��رای تحریم ه��ای اقتصادی ش��د و 
افزود:انتظار می رود انگلیس  جلوتر از تحریم 
ها حرک��ت کند و با درای��ت در کاهش آن  

نقش اثرگذار داشته باشد.   
درپایان به نقش انگلیس در اتحادیه اروپا 
و اثرگذاری بر تصمیمات این اتحادیه اشاره 
ک��رد و گفت:انگلیس با اتخ��اذ تصمیمات 
منطقی می تواند  الگوی مناسبی برای سایر 

کشورهای اروپا باشدو...
دیدار که به مدت یک ساعت ونیم به طول 

انجامیده بود با بیانات تشکرآمیز جاک استراو 
و لرد المونت پایان پذیرفت.

ديدار ماهانه هيات رييسه اتاق ايران و انگليس
برگزاری و دیدارهای ماهانه هیات رییسه 
اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و انگلیس 
در چهارمین فصل س��ال ج��اری بعدازظهر 
اولین یک ش��نبه ه��ر ماه با حض��ور کلیه 
هموندان هیات رییس��ه در محل دبیرخانه 

اتاق تشکیل و بر گزار شد.

دراین دیدار های ماهانه بعد ازتبادل اخبار 
اقتصادی کش��ور در زمینه ه��ای گوناگون، 
ارائ��ه گزارش عملکرد م��اه پیش دبیرخانه، 
گزارش ره آورد س��فر هیات های اعزامی به 
انگلیس اخبار و پیشنهادهای عنوان شده در 
کمیسیون های تخصصی اتاق، و کمابیش در 

مورد رابطه ب��ا  انگلیس ،چگونگی وضعیت 
ترخیص کاالهای ساخت انگلیس از گمرکات 
کشور، ضرورت تقویت سایت و خبر رسانی  
الکترونیک��ی اتاق از ماهانه به دو هفته یی و 

سپس به هفتگی مطرح و تائید شد.

برگزاری جلسه کميسيون های تخصصی اتاق ايران و انگليس
1-کمیس�یون بازرگان�ی، صنع�ت و 
گردش�گری و ف�ن آوری ه�ای نوی�ن: 
جلس��ه های ماهانه این کمیسیون    طبق 
روال بعداز ظهرهای اولین دوش��نبه هر ماه 
با حضور آقای دکتر امیرهوش��نگ امینی و 
به ریاس��ت آقای جعفر ذره بینی و معاونت 
مهندس علی حمزه- نژاد با ش��رکت خانم 
مینو شهابی، و آقایان رضا پدیدار، امیرحسین 
ج��الل  حی��دری،  محمدرض��ا  پژوه��ی، 
خاوندگار، محمدحسن دیده ور، سیدرضی 
رامین  س��یداصفهانی، غالمرض��ا ش��جاع، 
طاعتی، محمدرضا عاقلی، حامد میرزابابایی 
و عبدالرضا نوروزی تشکیل و برگزار گردید 
و در کلیه جلس��ه ها براساس دستور جلسه 
نخست اخبار اقتصادی به ویژه درمورد اثرات 

حذف تحریم ه��ا و تغییرات مورد انتظار در 
رواب��ط ای��ران و انگلیس و آزاد ش��دن ورود 
سیستم های اطفاء حریق، دارو و غذا توسط 
آقای نوروزی و با توجه به کپی نامه ای که در 
اختیار ایشان بود مطرح و تبادل نظر و اعالم 
گردید. ضمن اینکه مشکل واردات کاالهای 
دارای استفاده دوگانه نیز عنوان گردید عالوه 
ب��ر این اضاف��ه گردید که در س��ایت دولت 
آمریکا کلیه موارد مربوط به صادرات، واردات 

ایران در رابطه با تحریم ها ذکر ش��ده است. 
ع��الوه بر این مواردی از جمل��ه اینکه ورود 
تجهیزات پزشکی از انگلیس بدون استفاده 
از ارز دولتی آزاد گردیده، همچنین گشایش 
اعتبار با س��ی درصد پرداخت اولیه و اینکه 
ایجاد محدودیت در واردات کاال و باال بردن 
تعرفه گمرکی موجب قاچاق کاال می شود، 
م��ورد گفتگو قرار گرفت. ضمناً دکتر امینی 
در کلیه جلس��ات از اعضا خواست درصورت 
امکان نظراتش��ان را در زمین��ه کاری حوزه 
فعالی��ت خود با ذکر مس��ایل و مش��کالت 
مربوط و راه حل ه��ا برای درج در خبرنامه 

به دبیرخانه ارسال نمایند. 
 

٢١ 
 

جالل خاوندگار، محمدحسن حيدری، محمدرضا اميرحسين پژوھی،  رضا پدیدار، شھابی، و آقایان
حامد عاقلی، محمدرضا رامين طاعتی، دیده ور، سيدرضی سيداصفھانی، غالمرضا شجاع، 

براساس دستور جلسه و در کليه جلسه ھا  نوروزی تشکيل و برگزار گردیدعبدالرضا ميرزابابایی و 
ظار در روابط ایران و نخست اخبار اقتصادی به ویژه درمورد اثرات حذف تحریم ھا و تغييرات مورد انت

سپس آزاد شدن ورود سيستم ھای اطفاء حریق، دارو و غذا . انگليس مطرح و تبادل نظر شد
ضمن اینکه . توسط آقای نوروزی و با توجه به کپی نامه ای که در اختيار ایشان بود اعالم گردید

ن اضافه گردید که در مشکل واردات کاالھای دارای استفاده دوگانه نيز عنوان گردید عالوه بر ای
دولت آمریکا کليه موارد مربوط به صادرات، واردات ایران در رابطه با تحریم ھا ذکر شده سایت 
عالوه بر این مواردی از جمله اینکه ورود تجھيزات پزشکی از انگليس بدون استفاده از ارز . است

ه و اینکه ایجاد محدودیت دولتی آزاد گردیده، ھمچنين گشایش اعتبار با سی درصد پرداخت اولي
ضمناً . در واردات کاال و باال بردن تعرفه گمرکی موجب قاچاق کاال می شود، مورد گفتگو قرار گرفت

از اعضا خواست درصورت امکان نظراتشان را در زمينه کاری حوزه در کليه جلسات دکتر امينی 
فعاليت خود با ذکر مسایل و مشکالت مربوط و راه حل ھا برای درج در خبرنامه به دبيرخانه ارسال 

  . ایندنم

  

در دوره مورد گزارش این کميسيون  :جلسه کميسيون تسھيل سرمایه گذاری و مشارکت ھا-٢
، دکتر امينی، خانم زھرا نقوی و آقایان منوچھر بيات، اميرحسين پژوھی تنھا دو جلسه با حضور

 ...و ، رضا مھدوی ، سيدمحمد رضوی شيرازی ، پرویز شکرانی ، رامين طاعتیمحمدرضا حيدری 
در جلسه ھای این کميسيون  .گردیدو برگزار تشکيل  بعد از ظھر اولين دوشنبه ھر ماهطبق روال 

اقتصاد کشور به ویژه نرخ ارز، آثار تحریم ھا بر اقتصاد کشور، بھينه سازی مسائل مربوط به کالن 
  .یارانه ھا و مسئله بازار مسکن در سال ھای در پيش رو بحث و تبادل نظر شد

در این دوره کميسيون عضویت سه جلسه به ریاست دکتر امينی و عضویت  :کميسيون عضویت-٣
در این سه جلسه با . نژاد، تشکيل و برگزار گردیدخانم زھرا نقوی و آقای مھندس علی حمزه 

 :مورد درخواست جدید به شرح زیر موافقت بعمل آمد ٩مورد تمدید عضویت و  ٣٠تعداد 

 شرکت سامه افزار تاژک به مدیریت آقای غالمحسين عاکفيان-١
 .شرکت چوب و کاغذ مازندران به مدیریت آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی-٢
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اخبار كوتاه اقتصادي ایران

مرکز آمار گزارش داد:
تهران پردرآمدترين و پرهزينه ترين استان کشور

متوس��ط هزینه و درآمد خانوارش��هری: 
بنابه گزارش مرکز آمار ایران مناطق شهری 
استان تهران با میانگین بیش از 220 میلیون 
ریال )22 میلیون توم��ان( درآمد و بیش از 
210 میلی��ون ری��ال )21 میلی��ون تومان( 
هزینه ساالنه برای هر خانوار، پردرآمدترین 
و پر هزینه ترین در کش��ور اس��ت. براساس 
گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه 
و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال 
1391 که از س��وی مرکز آمار ایران انتشار 
یافته، میانگین هزینه ساالنه خانوار شهری 
در س��ال 91 برای کل کش��ور بیش از 160 
میلیون ریال )16 میلیون تومان( بوده است. 
همچنین استان های فارس و خوزستان به 
ترتیب با 197 میلی��ون و 523 هزار و 882 
ریال و 174 میلیون و 892 هزار و 341 ریال 
در مرتبه های دوم و سوم به لحاظ باال بودن 
هزینه در س��ال 91 قرار دارند. براساس این 
گزارش هزینه خانوارهای ش��هری در سال 
1391 نس��بت به س��ال 1390 فقط در دو 
اس��تان ایالم و بوش��هر با رشد منفی مواجه 
بوده و در سایر استان های کشور رشد مثبت 
داش��ته اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت، 
میانگی��ن هزینه خانوار ش��هری در کش��ور 

در س��ال 1391 نس��بت به سال 90 معادل 
23/8 درصد رش��د داش��ته است. بیشترین 
رش��د هزینه متعلق به استان زنجان معادل 
41/2 درصد و کمترین رشد هزینه خانوار در 
استان ایالم با منهای 32/7 درصد بوده است. 
همچنین استان های فارس و گلستان نیز به 
ترتیب با بیش از 206 میلیون ریال و بیش از 
176 میلیون ریال پردرآمدترین استان های 
کشور هس��تند. میانگین درآمد خانوارهای 
شهری کش��ور در سال 1391 بیش از 167 
میلیون ریال است. بنابراین گزارش متوسط 
درآمد کل خانوارهای شهری در سال 1391 
نسبت به سال پیش از آن، 28/3 درصد رشد 
داش��ت که بیش��ترین این میزان در استان 
آذربایجان شرقی معادل 45/4 و کمترین آن 
در استان ایالم معادل 1/9 درصد بوده است.
خان��وار  درآم��د  و  هزین��ه  متوس��ط 
روستایی:براساس این گزارش متوسط درآمد 
و هزینه خانوار روس��تایی در سال 1391 به 
ترتیب معادل 101 میلی��ون و 281 هزار و 
362 ری��ال و 108 میلی��ون و 187 هزار و 
676 ری��ال بوده اس��ت. همچنین پرهزینه 
ترین مناطق روس��تایی کش��ور در اس��تان 
زنجان و کم هزینه ترین در استان سیستان 

و بلوچستان اس��ت و متوسط هزینه ساالنه 
یک خانوار روس��تایی در استان های زنجان 
و سیستان و بلوچس��تان به ترتیب بیش از 
157 میلیون ریال و 66 میلیون ریال است. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت، همان طور که 
آمار نشان می دهد هزینه ماهانه یک خانوار 
روستایی در استان سیستان و بلوچستان به 
طور متوسط حدود پنج میلیون ریال )500 
هزار تومان( است. همچنین مناطق روستایی 
استان های تهران و اردبیل به ترتیب با بیش 
از 139 میلوین ریال و بیش از 132 میلیون 
ریال پردرآمدترین مناطق روس��تایی استان 
های کش��ور محسوب می ش��وند. براساس 
این گزارش، هزینه خانوارهای روس��تایی در 
سال 1391 نسبت به س��ال 1390 با رشد 
مثبت مواجه بوده که بیشترین رشد مربوط 
به اس��تان تهران با 46/1 درصد و کمترین 
در اس��تان مازندران با 16/3 درصد اس��ت. 
همچنین استان تهران از جمله استان های 
کشور است که بس��یاری از ساکنان مناطق 
روس��تایی آن در مناطق شهری فعالیت می 
کنن��د و به تب��ع افزایش درآمد در اس��تان 
تهران، مناطق روستایی آن نیز با رشد درآمد 

مواجه بودند

2-جلسه کمیسیون تسهیل سرمایه 
گذاری و مش�ارکت ها: این کمیسیون در 
دوره مورد گزارش تنها دو جلس��ه با حضور 
دکتر امینی، خانم زهرا نقوی و آقایان منوچهر 
بیات، امیرحسین پژوهی، محمدرضا حیدری 
، سیدمحمد رضوی شیرازی ، پرویز شکرانی 
، رامین طاعتی و رض��ا مهدوی، طبق روال 
بعد از ظهر اولین دوش��نبه هر ماه تشکیل و 
برگزار گردید. در جلسه های این کمیسیون 
مسائل مربوط به کالن اقتصاد کشور به ویژه 
نرخ ارز، آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور، بهینه 
سازی یارانه ها و مسئله بازار مسکن در سال 

های در پیش رو بحث و تبادل نظر شد.

3-کمیس�یون عضوی�ت: در این دوره 
کمیس��یون عضویت سه جلس��ه به ریاست 
دکت��ر امینی و عضویت خان��م زهرا نقوی و 
آق��ای مهندس علی حمزه نژاد، تش��کیل و 
برگزار کرد. در این س��ه جلسه با تعداد 30 
مورد تمدید عضویت و 9 مورد درخواس��ت 

جدید به شرح زیر موافقت بعمل آمد:
1- شرکت س��امه افزار تاژک به مدیریت 

آقای غالمحسین عاکفیان
2- ش��رکت چ��وب و کاغذ مازن��دران به 

مدیریت آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی.
3- شرکت مروارید ارسباران به مدیریت 

آقای صیاد فرهادی.

4- ش��رکت س��امان گس��تر ارمغ��ان به 
مدیریت آقای سیدعلی تراب زاده.

5- ش��رکت مهندس��ین مش��اور طرح و 
آفرین��ش عمران ب��ه مدیریت خانم ش��یوا 

آقابابایی.
6- شرکت آرین فوالد عرفان به مدیریت 

آقای اصغر جابریان محمود.
7- شرکت مجتمع فوالدروهینا جنوب به 

مدیریت آقای محمد جابریان محمود.
8- ش��رکت ف��والد اس��تیل ارس��الن به 

مدیریت آقای علی جابریان محمود.
9- شرکت کامکار کاالکیش به مدیریت 

آقای امین شکوهی نیا. 
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مجوز فعاليت موسسه اعتباري عسکريه صادر شد

بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران 
مجوز فعالیت موسسه اعتباري عسکریه را 

صادر کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، 
در استمرار طرح ساماندهی نهادهای فعال 
در بازار غیرمتشکل پولی، موسسه اعتباری 
عسکریه به عنوان دومین موسسه  مشمول 
طرح مذک��ور، توانس��ت در س��ال جاری 
تشریفات اداری و قانونی مربوط را تکمیل 

و مج��وز فعالیت خ��ود را از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران دریافت کند.

ب��ه موجب بخش��نامه صادره از س��وي 
بانک مرکزي،  موسس��ه اعتباري عسکریه 
مي تواند بر اس��اس اساسنامه مصوب آن 
موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي 
کش��ور، قان��ون عملیات بانکي ب��دون ربا، 
مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل 
ها و بخش��نامه هاي صادره بانک مرکزي 
جمهوري اس��المي ایران و سایر قوانین و 

مقررات ذیربط، فعالیت نماید.

این گزارش می افزاید: س��ایر نهادهای 
پولی مشمول طرح یادشده که پرونده آن 
ها در بانک مرکزی در دس��ت رس��یدگی 
اس��ت، به محض تکمیل فرآیند مربوط و 
طی تش��ریفات قانون��ی و اداری ذی ربط، 
مج��وز فعالیت خ��ود را از بان��ک مرکزی  
جمهوري اس��المي ایران دریافت خواهند 

کرد.

صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای 
در بانک قرض الحسنه تجميع می شوند

صن��دوق های ت��ک ش��عبه ای مجاز به 
فعالیت قرض الحس��نه می باشند و از این 
طریق م��ی توانند نیازهای خ��رد مردم را 

تامین کنند.

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
اع��الم کرد: براس��اس قان��ون تنظیم بازار 
غیرمتش��کل پولی، ماده 96 قانون برنامه 
توس��عه و مصوبه ش��ورایعالی امنیت ملی 
مقرر گردید به منظور جلوگیری از بحران 
صندوق های قرض الحس��نه چند شعبه ای 

در آینده، کلیه صندوق های قرض الحسنه 
که بیش از یک ش��عبه دارند در یک بانک 
قرض الحسنه تجمیع و سهامدار شوند. از 
ای��ن رو، کلیه صندوق ه��ای دارای بیش 
از یک ش��عبه تا پای��ان روز 1392/2/15 
موظفند در بانک قرض الحسنه مورد نظر 
تجمیع ش��وند و به نس��بت تعداد شعب و 

میزان سهام، سرمایه واریز نمایند.
بدیهی است بعد از مهلت مقرر، صندوق 
های یادش��ده ک��ه تحت عنوان موسس��ه 
قرض الحس��نه پس ان��داز و صندوق قرض 

الحس��نه و... فعالیت می کنند، از فعالیت 
آن��ان جلوگیری ب��ه عمل خواه��د آمد و 
مس��ئولیت ب��روز مش��کالت احتمالی به 
عهده اعضای هیات مدیره صندوق مذکور 

خواهد بود.

ش��ایان ذکر اس��ت این ارتقاء به منظور 
س��امان دهی صندوق های قرض الحسنه 
چند ش��عبه ای و جلوگیری از مسائل آتی 
و رعای��ت منافع س��پرده گذاران و اعضای 

هیات مدیره  آنها اتخاذ شده است.

ميزان هديه مقامات به ميهمانان خارجی اعالم شد.
از 2۰۰ هزار تا 1/5 ميليون تومان

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمه��ور، ارزش هدیه به ش��خصیت های 
سیاسی خارجی را ابالغ کرد. هدیه نخست 
وزیر 15 میلیون، وزیر 10 میلیون، س��فیر 
3 میلی��ون و مدی��رکل خارجی 2 میلیون 

ریال است. 

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات 
وزیران درمورد اصالح ماده )1( آئین نامه 
تب��ادل هدایا به مقام��ات خارجی را برای 

اجرا به وزارت امور خارجه ابالغ کرد.
هی��ات وزیران در جلس��ه 1392/12/7 
ب��ه پیش��نهاد ش��ماره 134898 م��ورخ 

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت   1392/8/7
اجتماعی و به اس��نتاد اصل یکصد و سی 
و هش��تم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب کرد: 
ال��ف( در م��اده )1( آئین نام��ه تبادل 
هدایا ب��ا مقامات خارجی، موضوع تصویب 
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الزام بانک ها به تشکيل کارگروه وصول مطالبات غيرجاری 

بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
ملزم ب��ه تش��کیل کارگروه��ی به منظور 
بررسی و وصول مطالبات غیر جاری شدند.

به گ��زارش روابط عمومی بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ای��ران، دکت��ر ولی 
اله س��یف، رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
ابالغیه ای بانک ها و موسس��ات اعتباری را 
ملزم به تش��کیل کارگروهي با مس��ئولیت 
مس��تقیم مدیرعامل و با حض��ور مدیران 
ارش��د کرد تا با برگزاري جلسات مستمر 
و ارزیاب��ي دقی��ق اق��الم تش��کیل دهنده 
مطالب��ات غیرج��اري، دالی��ل و عوام��ل 
تش��کیل دهنده این اقالم،تجزیه و تحلیل 
و ریش��ه یابي ش��ده و ضمن انعکاس نتایج 
آن ب��ه بانک مرک��زی، در فعالیت روزمره 

اعتباري بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش می افزای��د: حجم مطالبات 
غیرج��اری بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی طی س��نوات اخیر روند افزایشی 
داش��ته و ضمن گذر از نصاب های متعارف 
و پذیرفته ش��ده، به م��رز نگران کننده ای 
رسیده است. این اتفاق که ذهن مسئوالن 
بلند پایه کش��وری را نیز به خود مشغول 
داش��ته و نگرانی های��ی را نی��ز در س��طح 
یکس��و  از  اس��ت،  آورده  پدی��د  جامع��ه 
نقدینگی بانک ها را به شدت متاثر ساخته 

و ادامه فعالیت و خدمت رس��انی آن ها را با 
چالش مواجه نموده اس��ت؛ از سوی دیگر، 
دسترس��ی به منابعی که بای��د مجدداً در 
چرخه تولید به کار گرفته ش��ده، تحرک، 
پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب 

شود، بسیار محدود و کمیاب کرده است.
افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در 
س��نوات اخیر، تاثیر منفی حاصل از وجود 
مطالبات غیرج��اری در مدیریت نقدینگی 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری را کاهش 
داده و از توقف کامل یا نسبی فعالیت های 
ج��اری آن ها جلوگی��ری کرده اس��ت. از 

ای��ن رو، با توج��ه به اهتم��ام جدی دولت 
در زمین��ه کنترل ت��ورم از مجرای تحدید 
نقدینگی، حساسیت مدیران برای مدیریت 
نقدینگی در ش��بکه بانکی همراه با اعمال 
انضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط 
حج��م پ��ول کش��ور، می تواند مش��کالت 

نقدینگی آتی را به شدت کاهش دهد.
به همین دلیل؛ بانک مرکزی در اجرای 
وظیفه نظارتی خود، به طور جدی در این 
مه��م ورود ک��رده و در چارچ��وب همین 
دیدگاه، ضمن تش��کیل کارگروه پیگیری 
وصول مطالبات غیرجاری ش��بکه بانکی و 
برگزاری جلس��ات منظم با مدیران عامل 
و مدی��ران ناظر بر ح��وزه وصول مطالبات 
و بخ��ش حقوق��ی بانک ه��ا، برنامه ه��ای 
عملیات��ی و اجرای��ی ممک��ن در بازه های 
زمان��ی کوتاه مدت و بلندمدت را به منظور 
کاهش و رفع این معضل نظام بانکی دنبال 

می کند.

در بخش��ی دیگری از این ابالغیه آمده 
اس��ت: رعای��ت دقی��ق ضواب��ط مرتبط با 
بهداشت اعتباري براساس مقتضیات خاص 
ه��ر بان��ک و اهتمام ج��دي مدیران عامل 
در پیگی��ري فعاالن��ه ام��ور مطالب��ات در 
دادگاه ها و مراجع ثبتي، استفاده از تمامي 
ظرفیت هاي حقوقي ب��راي احقاق حقوق  

م��ورخ  10174/ت372ه.  ش��ماره  نام��ه 
1370/8/18 عبارت »باید واجد ش��رایط 
زیر باش��د، موارد اس��تثناء با تش��خیص و 
مس��ئولیت وزیر یا باالترین مقام دس��تگاه 
مس��تقل انج��ام گی��رد« به عب��ارت »به 
تشصیح و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام 
دس��تگاه میزب��ان باید واجد ش��رایط زیر 

باشد« اصالح می شود.
ب( بن��د )2( اصالحی م��اده )1( آئین 
نامه یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 
60376/ت30811ه. م��ورخ 1385/5/25 

به شرح زیر اصالح می شود:
2- اشیای اهدایی به مقام های خارجی 

از نظ��ر قیمت تاب��ع مرات��ب و مبالغ زیر 
خواهد بود:

الف- نخست وزیران خارجی و شخصیت 
های هم تراز، تا 15 میلیون ریال.

ب- وزی��ران خارجی و ش��خصیت های 
هم تراز، تا 10 میلیون ریال.

ج- سفیران و معاونان وزیران خارجی و 
شخصیت های هم تراز، تا 3 میلیون ریال.

د- مدیران کل و سایر مالقات شوندگان 
خارجی، تا 2 میلیون ریال.

٢٥ 
 

  
  

اسحاق جھانگيری، معاون اول رئيس جمھور، ارزش ھدیه به شخصيت ھای سياسی خارجی را
٢ميليون و مدیرکل خارجی  ٣ميليون، سفير  ١٠ميليون، وزیر  ١۵ھدیه نخست وزیر . ابالغ کرد

  . ميليون ریال است
آئين نامه تبادل ھدایا به) ١(مصوبه ھيات وزیران درمورد اصالح ماده  معاون اول رئيس جمھور

  .مقامات خارجی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابالغ کرد
وزارت تعاون، ٧/٨/١٣٩٢مورخ  ١٣۴٨٩٨به پيشنھاد شماره  ٧/١٢/١٣٩٢ھيات وزیران در جلسه 

قانون اساسی جمھوری اسالمیکار و رفاه اجتماعی و به اسنتاد اصل یکصد و سی و ھشتم 
  : ایران تصویب کرد

آئين نامه تبادل ھدایا با مقامات خارجی، موضوع تصویب نامه شماره) ١(در ماده ) الف
باید واجد شرایط زیر باشد، موارد استثناء با تشخيص«عبارت  ١٨/٨/١٣٧٠مورخ . ه٣٧٢ت/١٠١٧۴

به تشصيح و«به عبارت » م گيردو مسئوليت وزیر یا باالترین مقام دستگاه مستقل انجا
  .اصالح می شود» مسئوليت وزیر یا باالترین مقام دستگاه ميزبان باید واجد شرایط زیر باشد

آئين نامه یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره) ١(اصالحی ماده ) ٢(بند ) ب
  :به شرح زیر اصالح می شود ٢۵/۵/١٣٨۵مورخ . ه٣٠٨١١ت/۶٠٣٧۶

  :مقام ھای خارجی از نظر قيمت تابع مراتب و مبالغ زیر خواھد بوداشيای اھدایی به  -٢
  .ميليون ریال ١۵نخست وزیران خارجی و شخصيت ھای ھم تراز، تا  - الف
  .ميليون ریال ١٠وزیران خارجی و شخصيت ھای ھم تراز، تا  -ب
  .ميليون ریال ٣سفيران و معاونان وزیران خارجی و شخصيت ھای ھم تراز، تا  - ج
  .ميليون ریال ٢دیران کل و سایر مالقات شوندگان خارجی، تا م - د
  
  
  

  مصوبه شورای فقھی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی
  دیگر نرخ سود تعيين نمی کندواغتبارشورای پول 
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اخبار كوتاه اقتصادي  جهان

درخواست جک استراو از وزارت خارجه بريتانيا
سفارت انگليس را در ايران بازگشايی کنيد

بریتانی��ا باید روابط کام��ل دیپلماتیک 
خود را با ایران ظرف مدت چند ماه برقرار 
کند. ج��ک اس��تراو، وزیر خارجه س��ابق 
انگلیس که کمک موثری در بهبود روابط 
دوجانبه بوده، این را می گوید. او در گفت 

و گو با فایننش��ال تایمز که پس از س��فر 
اخیرش به تهران انجام شد، گفت: »وزارت 
خارج��ه باید در نزدیک ترین زمان ممکن 
سفارت خود را در تهران بازگشایی کند.«

اس��تراو گفت: »دولت باید به س��ختی 

برای عادی س��ازی روابط تالش کند و آن 
را در اولویت دس��تور کار خ��ود قرار دهد. 
البته ممکن اس��ت به جای چند ماه، چند 
هفته طول بکشد، اما من شخصاً امیدوارم 
تا پیش از پایان س��ال جاری میالدی این 

آمار نگران کننده وزير کار از احتمال تعطيلی بنگاه ها/ صنايع خود به فکر 
خلق پول باشند

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان 
اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته 
منفی 36 درصد بوده اس��ت، گفت: امروز 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هش��دار 
داد که اگر مراقب وضعیت تولید نباش��یم، 
تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی ممکن 

است با بیکاری نیروها مواجه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت 
زاده در مراسم رتبه بندی شرکت های برتر  
ایران گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی 
در س��ال گذشته منفی 36 درصد بوده که 
این رقم طی س��ال های گذشته بی سابقه 
بوده، این در شرایطی است که امروز وزیر 
کار، تع��اون و رف��اه اجتماع��ی می گوید، 
چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از 
بنگاه های اقتصادی ممکن است با بیکاری 

نیروها مواجه باشند.

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: 

بنگاه ه��ای تولیدی نیز خ��ود باید مراقب 
وضعیت تامین مالی باش��ند و توجه کافی 
ب��ه وضعیت تامی��ن مالی زنجی��ره پایین 

دستی خود داشته باشند.
وی تصری��ح کرد: باید ب��رای خلق پول 
فک��ر کنید، چرا که منابع محدود اس��ت و 
واحده��ای صنعتی باید برنامه ریزی کنند 
که چگونه امکانات مالی برای گردش خود 

فراهم کنند.

نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی 
برتر که در زمره ش��رکت های بزرگ قرار 

م��ی گیرند، گف��ت: ش��رکت های بزرگ و 
کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد 
پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد 
باالدستی باید تامین مالی کند و البته این 
موضوع می تواند متقابل هم باشد، این در 
ش��رایطی اس��ت که هم اکنون واحدهایی 
که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار 
تامین مالی آنها دچار مش��کل شده با عدم 
پرداخت مطالبات بخش های پایین دستی 
بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.

این عض��و کابینه یازدهم خاطرنش��ان 
کرد: یکی از ش��رکت های بزرگی که اتفاقاً 
در فهرست 100 شرکت برتر نیز قرار دارد 
پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به 
بیکاری کارگران این واحد ش��ده است در 
حالی که او باید اوراق خود را می فروخت 
و س��هام های خود در واحده��ای دیگر را 
واگذار می کرد تا در نهایت از بیکاری آنها 

جلوگیری کند.

٢٨ 
 

ميليون دالر کاالی غيرنفتی صادر کرده است که  ٢٣٧ميليارد و  ١٧ه اول سال ایران در ھفت ما
 .بخش عمده ای از این درآمد از محل فروش مایعات گازی و پتروشيمی به دست آمده است

ميزان درآمد کاالھای غيرنفتی صادراتی در ھفت ماه اول امسال نسبت به ھفت ماه اول سال 
 .اھش پيدا کرده استگذشته حدود دو ميليارد دالر ک

چين، عراق، امارات متحده عربی، ھند و افغانستان به ترتيب مھمترین بازار کاالھای صادراتی 
 .غيرنفتی ایران ھستند

 ۴١۵در ميان ھمسایگان، عراق مھمترین بازار کاالھای صادراتی ایران است و سه ميليارد و 
بعد از این کشور، افغانستان در رتبه دوم . ميليون دالر کاالی ایرانی به این کشور صادر شده است

بازار کاالھای صادراتی در ميان ھمسایگان ایران قرار دارد و در ھفت ماه اول امسال، یک ميليارد و 
  ميليون دالر کاالی ایرانی به افغانستان صادر شده است ۴۵۴

صنایع خود / ھا آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطيلی بنگاه
 فکر خلق پول باشندبه 

درصد  ٣٦وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 
امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ھشدار داد که اگر مراقب وضعيت توليد  :بوده است، گفت

ھای اقتصادی ممکن است با  نباشيم، تعداد زیادی از بنگاه
 .اجه باشندبيکاری نيروھا مو

به گزارش خبرنگار مھر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم رتبه 
متاسفانه رشد اشتغال : ایران گفت   ھای برتر بندی شرکت

درصد بوده که این رقم  ٣٦صنعتی در سال گذشته منفی 
ھای گذشته بی سابقه بوده، این در شرایطی  طی سال

گوید،  است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می
چنانچه مراقب توليد نباشيم، تعداد زیاد از بنگاه ھای اقتصادی ممکن است با بيکاری نيروھا 

 .مواجه باشند

ھای توليدی نيز خود باید مراقب وضعيت تامين مالی  بنگاه: وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود
  .اشندباشند و توجه کافی به وضعيت تامين مالی زنجيره پایين دستی خود داشته ب

باید برای خلق پول فکر کنيد، چرا که منابع محدود است و واحدھای صنعتی باید : وی تصریح کرد
  .برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراھم کنند

: نعمت زاده خطاب به واحدھای توليدی برتر که در زمره شرکت ھای بزرگ قرار می گيرند، گفت
کوچک مکمل ھم ھستند و اگر یک واحد پایين دستی نيازمند کمک مالی ھای بزرگ و  شرکت

بود، واحد باالدستی باید تامين مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل ھم باشد، این در 
شرایطی است که ھم اکنون واحدھایی که در زمره شرکت ھای بزرگ بوده و کار تامين مالی آنھا 

رداخت مطالبات بخش ھای پایين دستی بيکاری را برای آنھا به ارمغان دچار مشکل شده با عدم پ
  .آورده است

س��پرده گذاران و انجام اقدام��ات موثر به 
منظور وصول، کاه��ش و حذف مطالباتي 
 که در ح��ال  حاض��ر در صورت هاي مالي 
آن بان��ک وج��ود دارد، ضم��ن ممانعت از 
انباش��ت مطالبات غیرجاري، بهبود فضاي 

کس��ب و کار در کش��ور را موجب شده و 
از حمایت هاي همه جانبه مس��ئوالن نظام 
برخ��وردار می ش��وند. لذا انتظ��ار می رود 
بانک ها و موسس��ات اعتباری براي وصول 
مطالبات غیرج��اري و بازگرداندن منابعي 

که تحت این عن��وان به صورت راکد باقي 
مانده، ب��ه چرخه اقتصاد کش��ور اقدامات 
ج��دي و موثر انجام دهن��د  و عملکرد این 
فعالیت به صورت جداگانه، مبناي ارزیابي 
مدیریت حرفه اي در بانک ها قرار می گیرد.
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کاهش قيمت خرده فروشی در بريتانيا

براساس گزارش بلومبرگ شاخض خرده 
فروشی در بریتانیا در ژانویه سالجاری  1،37 

نس��بت به پیش بینیکاهش یافته است ،که 
به باور درست ناشی از حرکت فعالیت های 

اقتصادی در مسیر سازنده و بهبود اقتصادی 
عنوان شده است.

دانشمندان دانشگاه تگزاس قاتل سرطان سينه را شناسايی کردند

دو می��وه ای که ق��ادر ب��ه از بین بردن 
مهاجم ترین نوع س��رطان هس��تند توسط 
تگزاس ش��ناخته  دانش��گاه  دانش��مندان 

شدند:
 

ب��ه گزارش ›هل��ث‹، آلو و هل��و قادر به 
انهدام مهاجم ترین نوع سلول های سرطان 
سینه هس��تند. این دو میوه خطرناکترین 

سلول های سرطانی را ازبین می برند ولی
جالب اس��ت بدانید کوچکترین آسیبی 

به سلول های سالم مجاور وارد نمی کنند.
 طبق گ��زارش محقق��ان دو پلی فنول 
) مواد ش��یمیایی گیاهی ( منجر به مرگ 
سلول های س��رطانی می ش��وند. فنول ها 
ترکیبات آلی هستند که به طور خاص در 

میوه ها یافت می شوند.

 آنتی اکسیدان های موجود در آلو و هلو و 
همچنین زغال اخته و تمشک برای درمان 
سرطان بس��یار مفید هستند و استفاده از 
این منابع طبیعی درمانی توصیه می شود.

مزی��ت ای��ن روش نس��بت به ش��یمی 
درمانی در این است که استفاده از این دو 
ماده غذایی بر خالف ش��یمی  درمانی هیچ 

آسیبی به سلول های سالم وارد نمی کند

اتفاق بیفتد.«
انگلی��س س��فارت خود در ای��ران را در 
سال 2011 تعطیل کرد. پس ازاینکه گروه 
هایی از معترضان به ساختمان سفارت در 
ته��ران حمله کردند و لن��دن نیز تهران را 
متهم کرد که در تامی��ن امنیت دیپلمات 
هایش عملکرد مطلوبی نداش��ته است، اما 
اخی��راً رواب��ط ایران و انگلی��س دوباره در 
س��یر صعودی ق��رار گرفته اس��ت. پس از 
روی کار آم��دن دولت حس��ن روحانی و 
توافق هسته ای مقدماتی، ایران و انگلیس 
پیش��رفت قابل مالحظه ای در روابط خود 
داش��ته اند. استراو در سفر ماه ژانویه خود 
ب��ه ایران که هم��راه با هیات��ی از پارلمان 
بریتانیا انجام ش��د، گامی بزرگ در جهت 
بازس��ازی روابط دیپلماتیک برداشت. این 
هیات برای نخس��تین بار پس از پنج سال 
به ایران س��فر کرد. به گزارش فایننش��ال 
تایمز، ایران تمایل زیادی برای بازگش��ایی 
س��فارت انگلیس در تهران داش��ته است، 
ام��ا وزارت خارجه انگلی��س در این مورد 
محتاط اس��ت و می گوید: درمورد تامین 
امنیت دیپلمات هایش نگران است. با این 

ح��ال ویلیام هیگ، وزی��ر خارجه انگلیس 
یک کاردار غیرمقیم معرفی کرده اس��ت. 
وزارت خارجه انگلیس می گوید: پیشرفت 
در روابط دوجانبه حاصل ش��ده است، اما 
این رون��د تدریجی و گام ب��ه گام خواهد 
بود و هنوز هیچ تصمیمی برای بازگشایی 
سفارت اتخاذ نشده اس��ت. از سوی دیگر 
کاردار غیرمقی��م به مذاکرات خود با ایران 
در خصوص پاره ای از موارد شامل شرایطی 
که در آن امکان بازگش��ایی سفارت وجود 

دارد، مذاکره می کند.
اس��تراو از جمل��ه چهره های سیاس��ی 
انگیس��ی اس��ت که همواره برای برقراری 
رواب��ط نزدیک تر ب��ا ایران ت��الش کرده 
اس��ت و م��ی گوید پس از اینک��ه از ایران 
بازگش��ته، بیش از هر زمان دیگری مجاب 
شده که روحانی یک شریک قابل اطمینان 
برای مذاکره اس��ت. او گفت: »من روحانی 
را ش��خصاً می شناس��م و زمان��ی که وزیر 
خارجه بودم ب��ا او کار کردم. از نحوه بیان 
افراد می توان دریافت که از کجا آمده اند 
و کجا ایس��تاده اند و در مورد روحانی هر 

دو موضوع صدق می کند.«

وزی��ر خارج��ه اس��بق انگلی��س گفت: 
»دول��ت جدید ایران روی مس��اله اقتصاد 
متمرکز اس��ت و این تضمینی برای امکان 
دستیابی به توافق هسته ای است، هرچند 
ک��ه مخالفت هایی ب��ا این تواف��ق وجود 
دارد.« اس��تراو ادام��ه داد: »اغل��ب وزرای 
ایران که من با آنها صحبت کردم مس��اله 

اقتصاد را در اولویت می دانستند.«
او همچنین درمورد آن دس��ته از افراد 
که انگیزه روحانی را برای مذاکره با حسن 
نیت، زیر س��وال می برند نیز گفت: »این 
اشتباه است. به نظر می رسد اشاره روحانی 
به بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل 
بود که روحان��ی را گرگی در لباس میش 
توصیف ک��رده بود.« وزیر خارجه اس��بق 
انگلیس اسرائیلی ها را روشن ترین تهدید 
علیه توافق هسته ای دائم با ایران توصیف 
کرد. او گف��ت: » البی آیپک نتانیاهو قوی 
اس��ت. اما در صورتی که توافق به شکست 
برسد، چش��م اندازی پیش رو خواهد بود 
که هیچ کس خواس��تار آن نیس��ت و آن 

ایران تندروتر است.
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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: بانک مرکزي




