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چشم به راه پايان انتظار

با اینکه سال ها پیش، پیش از اینکه کرکره سفارت پادشاهی متحده 
بریتانیا در تهران، به هر دلیل، پایین کشیده شود، به دستور وزیر امور 
خارجه وقت بریتانیا، کرکره بخش اقتصادی در سفارت پایین کشیده شده 
بود، لذا هیچ گونه اقدامی در زمینه بازرگانی خارجی و یا اقتصادی بین 
دو کشور انجام نمی پذیرفت. با وجود این اتاق های بازرگانی دو کشور، 
IBCCIM در تهران و BICC در لندن با آگاهی از اینکه به طور کلی 
اقتصاد زیرمجموعه ی سیاست است و نه به خالف تصور برخی مستقل، 
بنابراین مادام که فضای مسموم حاکم بر فراز روابط دو کشور برطرف نشود 
روابط تیره و تار اقتصادی فیمابین نیز برطرف نخواهد شد ازاین رو، دو اتاق 
با حفظ روابط خود با یکدیگر و... در انتظار برقراری یا از سرگیری روابط 
فیمابین، به ویژه روابط اقتصادی ارتباط خود را هم چنان حفظ و برای از 

سرگیری روابط از هیچ گونه اقدامی دریغ نورزیدند.

 اکنو با اعالم اینکه زمان ازسرگیری روابط و بازگشایی سفارت در تهران 
فرا رسیده است، که با سخنان ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا 
بیان شد ، امید می رود انتظار به پایان رسیده باشد و بتوان با بهبود روابط 
کشور  دو  میان  دوستی  و  صلح  در  اثرگذاری  عامل  کشور  دو  اقتصادی 

ومنطقه بود.

 دکتر امیر هوشنگ امیني



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

در س��ه ماهه نخس��ت س��ال 1393، 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 

در سه ماهه نخست سال 1393
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 بازرگانی خارجی کشور

  ١٣٩٣در سه ماھه نخست سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور طی سه ماھه نخست براساس آمار 
، کم و کيف بازرگانی خارجی کشور بنابه گـزارش مقـدماتی مـورد اشـاره بـه شـرحی مـی ١٣٩٣سال       

  .باشد که در جداول درپی منعکس شده است
  

  ساب ميعانات گازیآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احت

  ١٣٩٢-٩٣در سه ماھه نخست سال ھای  

  فعاليت

  درصد تغييرات   ١٣٩٢سه ماھه نخست سال   ١٣٩٣سه ماھه نخست سال 

  وزن 

  )ھزارتن(

  ارزش

  وزن 

  )ھزارتن(

  ارزش

  وزن

  ارزش

  ارزش 

ميليارد (
  )ریال

ارزش 
ميليون (

  )دالر

  ارزش

ميليارد (
  )ریال

  ارزش

  )ميليون دالر(
  دالر  ریال

  ٢٠،۵٣  ٢۴،٣٢  ١۶،۶٧  ٩،٨٣٨  ٢۴٣،٠۶١  ٢١،٨٧٣  ١١،٨۵٩  ٣٠٢،١٨١  ٢۵،۵١٨  صادرات

  ٣۵،۶٣  ٣٩،٩٧  ۴٨،١٠  ٩،١٣٣  ٢٢٣،۶٩۴  ۶،۵٨٧  ١٢،٣٨۶  ٣١٣،١١٠  ٩،٧۵۵  واردات

  

، مربـوط بـه ١٣٩٣بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی سه ماه نخست سال  :واردات) الف
. درصد از کل سھم ارزشی واردات را دارا بـوده اسـت ۶،٠۶ميليون دالر و  ٧۵١بوده است که بالغ بر " گندم"
 ۴٣٣ بـا ارزش" سـانتيمتر مکعـب ١۵٠٠تـا  ١٠٠٠وسایل نقليه با موتور پيستونی درونسوز با حجم سيلندر "
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1،270 دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل دارای کاهش 8،37 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیش��ترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی سه ماه نخس��ت سال 1393، 
مربوط به »گندم« بوده اس��ت ک��ه بالغ بر 
751 میلیون دالر و 6،06 درصد از کل سهم 
ارزش��ی واردات را دارا بوده اس��ت. »وسایل 
نقلیه با موتور پیس��تونی درونس��وز با حجم 
سیلندر 1000 تا 1500 سانتیمتر مکعب« با 
ارزش 433 میلیون دالر و 3،49 درصد سهم 
ارزشی و »برنج« با ارزش 371 میلیون دالر 

و 2،99 درصد سهم ارزشی، رتبه های دوم و 
سوم را به خود اختصاص داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش 
به ترتیب از کش��ورهای 1( »امارات متحده 
عربی« با 2،636  ه��زار تن و ارزش 3،367 
میلیون دالر یا 27،02 درصد س��هم وزنی و 
27،19 درصد س��هم ارزشی، 2( »چین« با 
1،152 هزار تن و ارزش 2،749 میلیون دالر 
با 11،81 درصد سهم وزنی و 22،19 درصد 

سهم ارزش��ی، 3( »هند« با 947 هزار تن و 
ارزش 1،016 میلی��ون دالر یا 9،71 درصد 
س��هم وزنی و 8،2 درصد س��هم ارزشی، 4( 
»ترکی��ه« ب��ا 651  هزار ت��ن و ارزش 850 
میلی��ون دالر یا 6،67 درصد س��هم وزنی و 
6،86 درصد س��هم ارزشی و 5( »جمهوری 
کره« با 274 هزار تن و ارزش 808 میلیون 
دالر ی��ا 2،81 درصد س��هم وزن��ی و 6،53 

درصد سهم ارزشی، انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:
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درصـد سـھم ارزشـی،  ٢،٩٩ميليـون دالر و  ٣٧١بـا ارزش  "بـرنج"درصد سھم ارزشی و  ٣،۴٩ميليون دالر و 
  .رتبه ھای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند

ھـزار   ٢،۶٣۶بـا " امارات متحـده عربـی) "١واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشورھای 
بـا " چـين) "٢درصـد سـھم ارزشـی،  ٢٧،١٩درصـد سـھم وزنـی و  ٢٧،٠٢ن دالر یا ميليو ٣،٣۶٧تن و ارزش 

) ٣درصـد سـھم ارزشـی،  ٢٢،١٩درصد سھم وزنی و  ١١،٨١ميليون دالر با  ٢،٧۴٩ھزار تن و ارزش  ١،١۵٢
) ۴درصد سھم ارزشی،  ٨،٢درصد سھم وزنی و  ٩،٧١ميليون دالر یا  ١،٠١۶ھزار تن و ارزش  ٩۴٧با " ھند"
درصد سھم ارزشـی و  ۶،٨۶درصد سھم وزنی و  ۶،۶٧ميليون دالر یا  ٨۵٠ھزار تن و ارزش   ۶۵١با " ترکيه"
درصد سھم  ۶،۵٣درصد سھم وزنی و  ٢،٨١ميليون دالر یا  ٨٠٨ھزار تن و ارزش  ٢٧۴با » جمھوری کره«) ۵

  .ارزشی، انجام پذیرفته است

  

  پنج کشور عمده طرف معامله در واردات کاال براساس سھم ارزشی                     

  ١٣٩٣طی سه ماھه نخست سال 

  

  

  

دالر بوده که نسبت به مـدت مشـابه سـال قبـل دارای کـاھش  ١،٢٧٠وارداتی متوسط قيمت ھر تن کاالی 
  .درصدی در ارزش دالری می باشد ٨،٣٧

ميليـون  ۵٢٧به ارزش " پروپان مایع شده"عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل  :صادرات) ب
بـا " قير"درصد و  ۵،٠۴ميليون دالر و سھم ارزشی  ۴٠۶با ارزش " متانول"درصد،  ۶،۵٣دالر و سھم ارزشی 

يک ميعانـات ترکيب کاالھای صادراتی به تفک. درصد می باشد ۴،٢۶ميليون دالر و سھم ارزشی  ٣۴۴ارزش 
گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر کاالھـا شـامل کاالھـای صـنعتی، کشـاورزی، معـدنی، فـرش و صـنایع 

  . دستی به شرح زیر می باشد

  

  

  

  

  

  

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

 چين

19 65%

 امارات متحده عربي

27 19%

 هند 

8 20%

 جمهوري كره

6 53%

 تركيه

6 86%

 جمع ساير كشورها

29 03%
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آمار صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی و سایر 
  ) بجز نفت و گاز(کاالھا 

  ١٣٩٢ -  ٩٣ در سه ماھه نخست سال ھای

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩٢سه ماھه نخست سال   ١٣٩٣سه ماھه نخست سال 

  وزن

ھزار ( 
  )تن

  ارزش

  
  وزن  سھم از کل

  

ھزار ( 
  )تن

  سھم از کل  ارزش

  وزن

  ارزش

ميليو
ن 
  یورو

ميليو
  ن دالر

  ارزش  وزن
ميليو
ن 
  یورو

ميليو
ن 
  دالر

  دالر  یورو  ارزش  وزن

ميعانات 
  گازی

۵،٧٨۴  
٢،٧۴
٨  

٣،٧٩
١  

٢٢،۶
٧  

٣١،٩
٧  

٢،۴٠٢  
١،۶٣
١  

٢،١٢
۶  

٢١ ١٠،٩٨،۶١ 
١۴٠،٨
٣  

۶٨،۴
٧  

٧٨،٣
١  

محصوالت 
  پتروشيمی

٣،٨٢۴  
٢،٢٢
٨  

٣،٠۶
٧  

١۴،٩
٩  

٢۵،٨
۶  

٣،۶٨۴  
٢،٠٣
٢  

٢،۶۴
۶  

١۶،٨۴ ٢۶،٩  ٣،٨٠  ٩،۶٨  
١۵،٨
٨  

  ١۵،٩١٠ سایر کاالھا
٣،۶۴
٠  

۵،٠٠
١  

۶٢،٣
۵  

۴٢،١
٧  

١۵،٧٨
٧  

٣،٨٩
٠  

۵،٠۶
۶  

٧٢،١٨ ۵١،۴٠،٧٨ ٩  
۶،۴٢

-  
١،٢٨ - 

  ٢۵،۵١٨ جمع کل
٨،۶١
۶  

١١،٨
۵٩  

١٠٠  ١٠٠  
٢١،٧٨
٣  

٧،۵۵
٢  

٩،٨٣
٨  

١  ١٠٠  ١٠٠۶،۶٧  
١۴،٠
٨  

٢٠،۵
٣  

  

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

  
  

  

ترکيب وزنی کاالھای صادراتی در سه ماھه 
  ١٣٩٣نخست سال 

  

  

سه ماھه ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در 
  ١٣٩٣نخست سال 

  

  

ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با احتسـاب ميعانـات گـازی، بـا 
  . درصدی در ارزش دالری رو به رو بوده است ٢٠،۵٣درصدی در وزن و افزایش  ١۶،۶٧افزایش 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

22 67%

 پتروشيميمحصوالت 

14 99%
 ساير كاالها

62 34%

 ميعانات گازي

41 97%

 محصوالت پتروشيمي

25 86%
 ساير كاالها

42 17%
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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 527 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 
6،53 درص��د، »متان��ول« ب��ا ارزش 406 

میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 5،04 درصد 
و »قیر« با ارزش 344 میلیون دالر و سهم 
ارزش��ی 4،26 درص��د می باش��د. ترکیب 
کااله��ای صادرات��ی به تفکی��ک میعانات 

گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها 
شامل کاالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، 
فرش و صنایع دستی به شرح زیر می باشد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
مالحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، با افزایش 16،67 
درصدی در وزن و افزایش 20،53 درصدی 

در ارزش دالری رو به رو بوده است. 
در سه ماه نخست سال 1393 کشورهای 
1(«چی��ن« ب��ا 7،361 ه��زار ت��ن و ارزش 
2،137 میلیون دالر یا 37،3 درصد س��هم 

وزن��ی و 26،49 درصد س��هم ارزش��ی، 2( 
»ع��راق« با 4،228 هزار تن و ارزش 1،442 
میلیون دالر یا 21،42درصد س��هم وزنی و 
17،87 درص��د س��هم ارزش��ی، 3(«امارات 
متحده عربی« با 1،521 ه��زار تن و ارزش 
944 میلیون دالر یا 7،71 درصد سهم وزنی 
و 11،7 درصد سهم ارزشی، 4(«افغانستان« 
با 750 هزار تن و ارزش 552 میلیون دالر یا 

3،8 درصد س��هم وزنی و 6،84 درصد سهم 
ارزشی و 5(«ترکیه« با 637 هزار تن ارزش 
517 میلیون دالر یا 3،32 درصد سهم وزنی 
و 6،41 درصد سهم ارزشی، به ترتیب مقام 
های اول تا پنجم صادرات از ایران را کس��ب 

نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 409 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای افزایش 3،28 درصدی در ارزش 
دالر می باشد.

آمار بازرگاني

4 
 

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

  ١٣٩٢ -  ٩٣ در سه ماھه نخست سال ھای

نوع کاالی 
  صادراتی

  درصد تغييرات  ١٣٩٢سه ماھه نخست سال   ١٣٩٣سه ماھه نخست سال 

  وزن

ھزار ( 
  )تن

  ارزش

  
  وزن  سھم از کل

  

ھزار ( 
  )تن

  سھم از کل  ارزش

  وزن

  ارزش

ميليو
ن 
  یورو

ميليو
  ن دالر

  ارزش  وزن
ميليو
ن 
  یورو

ميليو
ن 
  دالر

  دالر  یورو  ارزش  وزن

ميعانات 
  گازی

۵،٧٨۴  
٢،٧۴
٨  

٣،٧٩
١  

٢٢،۶
٧  

٣١،٩
٧  

٢،۴٠٢  
١،۶٣
١  

٢،١٢
۶  

٢١ ١٠،٩٨،۶١ 
١۴٠،٨
٣  

۶٨،۴
٧  

٧٨،٣
١  

محصوالت 
  پتروشيمی

٣،٨٢۴  
٢،٢٢
٨  

٣،٠۶
٧  

١۴،٩
٩  

٢۵،٨
۶  

٣،۶٨۴  
٢،٠٣
٢  

٢،۶۴
۶  

١۶،٨۴ ٢۶،٩  ٣،٨٠  ٩،۶٨  
١۵،٨
٨  

  ١۵،٩١٠ سایر کاالھا
٣،۶۴
٠  

۵،٠٠
١  

۶٢،٣
۵  

۴٢،١
٧  

١۵،٧٨
٧  

٣،٨٩
٠  

۵،٠۶
۶  

٧٢،١٨ ۵١،۴٠،٧٨ ٩  
۶،۴٢

-  
١،٢٨ - 

  ٢۵،۵١٨ جمع کل
٨،۶١
۶  

١١،٨
۵٩  

١٠٠  ١٠٠  
٢١،٧٨
٣  

٧،۵۵
٢  

٩،٨٣
٨  

١  ١٠٠  ١٠٠۶،۶٧  
١۴،٠
٨  

٢٠،۵
٣  

  

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

  
  

  

ترکيب وزنی کاالھای صادراتی در سه ماھه 
  ١٣٩٣نخست سال 

  

  

سه ماھه ترکيب ارزشی کاالھای صادراتی در 
  ١٣٩٣نخست سال 

  

  

ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با احتسـاب ميعانـات گـازی، بـا 
  . درصدی در ارزش دالری رو به رو بوده است ٢٠،۵٣درصدی در وزن و افزایش  ١۶،۶٧افزایش 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

 ميعانات گازي

22 67%

 پتروشيميمحصوالت 

14 99%
 ساير كاالها

62 34%

 ميعانات گازي

41 97%

 محصوالت پتروشيمي

25 86%
 ساير كاالها

42 17%
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 ٣٧،٣ميليـون دالر یـا  ٢،١٣٧ھزار تن و ارزش  ٧،٣۶١با " چين)"١کشورھای  ١٣٩٣در سه ماه نخست سال 
ميليـون دالر  ١،۴۴٢ھزار تـن و ارزش  ۴،٢٢٨با " عراق) "٢درصد سھم ارزشی،  ٢۶،۴٩درصد سھم وزنی و 

ھـزار تـن و  ١،۵٢١بـا " امـارات متحـده عربـی)"٣درصد سھم ارزشـی،  ١٧،٨٧درصد سھم وزنی و ٢١،۴٢یا 
ھـزار  ٧۵٠با " ستانافغان)"۴درصد سھم ارزشی،  ١١،٧درصد سھم وزنی و  ٧،٧١ميليون دالر یا  ٩۴۴ارزش 

ھـزار  ۶٣٧با " ترکيه)"۵درصد سھم ارزشی و  ۶،٨۴درصد سھم وزنی و  ٣،٨ميليون دالر یا  ۵۵٢تن و ارزش 
درصد سھم ارزشی، به ترتيب مقام ھـای اول  ۶،۴١درصد سھم وزنی و  ٣،٣٢ميليون دالر یا  ۵١٧تن ارزش 

  .تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند

 

  

  پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات کاال براساس سھم ارزشی      

  ١٣٩٣طی سه ماھه نخست سال 
  

  
  

دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، دارای  ۴٠٩متوسط قيمت ھـر تـن کـاالی صـادراتی 
  .  درصدی در ارزش دالر می باشد ٣،٢٨افزایش 

                                                                               

  

  

  

                     

 

  

  

      

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr
 عراق

17 87%

 چين

26 49%

 امارات متحده عربي

11 70%

 افغانستان

6 84%

 تركيه

6 41%

 جمع ساير كشورها

30 69%



راهکار برون رفت از رکود تورمی
ف��ارغ از هرگونه دیباچه پردازی غیر 
ض��رور، راهکاررویارویی ی��ا برون رفت 
از رکوِد تورمی موج��ود، یادر وضعیت 
بحرانی در انتظار، با فساد نهادینه شده 
حاکم، بدون تردیددر گروی راه اندازی 
تولید بدون افزایش نقدینگی موجود و 

کاهش پایه پولی می باشد.

راهکارنی��ل به ه��دف مورد اش��اره 
درگروی پذی��رش این واقعیت اس��ت 
که حفظ واستمراراس��تاندارد یا سطح 
زندگی برقرار، به ویژه در کالنش��هرها، 
به هیچ روی بات��وان اقتصادی موجود 
میس��ر نخواهد بود.استاندارد باالیی که 
ناشی ازبه هزینه گرفتن وجوه حاصل از 
فروش دارایی های طبیعِی به س��رمایه 
تبدیل ش��ده یا قابل تبدیل به سرمایه 
مانند: نفت و گاز و... نامتناسب با توان 
بالفعل اقتصادی کشور برپا گردیده، به 
ویژه در کالنشهرها - صدالبته باآگاهی 
از اینک��ه بنا به گزارش مرکز آمار ایران 
نرخ تورم درمناطق روستایی به مراتب 
بیشتر از مناطق ش��هری می باشد - . 
بنابراین بنا به اش��اره درباال درش��رایط 
موج��ود و به احتمال آین��ده در انتظار 
تنه��ا راه ب��رون رفت از رک��وِد تورمی 
حاکم، بهره گیری س��نجیده و هدایت 
نقدینگی موجود و سرگردان با تکیه بر 
برنامه یی مش��خص برای راه اندازی و 
تولید کاال وخدمات برخوردار از مزیت 
نس��بی و برخی نکات به شرح زیر می 

باشد.

1-لغو اجرای طرح هدف مندس��ازی 
یاران��ه ها به نحو مورد عمل وجایگزین 
کردن آن با کاهش هزینه زندگی گروه 
آس��یب پذیر جامعه ک��ه منظور فقط 

افراد در و زیر خط فقراست

2-جایگزین کردن مالیات بر مصرف 
س��وخت و ان��رژی  به ج��ای افزایش 
ادواری قیمت س��وخت وانرژی دس��ت 
کم برای پنج سال و براساس مکانیزمی 

ویژه.

3-اصالح نظام مالیاتی کشور باهدف 
افزای��ش مالی��ات برمصرف، هم��راه با 
اعم��ال مالیات بر درآمده��ای اتفاقی، 
و اخ��ذ مالیات از کلیه دادو س��تدهای 
محض��ری، افزای��ش ن��رخ مالی��ات بر 
 Progressive(کالن ی  درآمده��ا 
Tax(، برقراری جرایم ش��دید در مورد 

فرار و دیرکرد پرداخت مالیات و...

4 –اصالح سیاس��ت مس��کن بامنع 
افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک 
دوره دست کم سه ساله ،همراه با منع 
پرداخت وام بانکی برای برج س��ازی و 

مسکن متوسط به باال

5 – من��ع خروج س��رمایه به خارج 
جز براساس موافقت س��ازمان سرمایه 
گ��ذاری وکمک های فنی ایران با قائل 
شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه 

 6 – من��ع خروج ارز به میزان بیش 
از نیاز مسافر ، بیمار و دانشجو و جدول 
توزیع ارز مورد نیاز برنامه های سه گانه 
کشو ری و براساس ضوابط قابل کنترل

7-تاکید بر پیمان س��پاری ارزی به 
منظور اعمال سیاس��ت بازگشت وجوه 
ناشی از صادرات کاال وخدمات ازطریق 

شبکه بانکی طبق روال گذشته.

8- من��ع افزای��ش حق��وق ودس��ت 
مزدکلی��ه حقوق بگی��ران در یک دوره 

پنج ساله

9- در اختیار ق��راردادن زمین های 
قابل کشاورزی بدون حق مالکیت ونقل 
وانتقال برای تولید کاالهای کشاورزی 
با امکان اخذ وام برای تولید محصوالت 

دارای مزیت نسبی

10- کاهش هزینه های تش��ریفاتی 
س��ازمان ه��ای دولتی تا حد هش��تاد 

درصد ودر برخی موارد صد در صد 

تصدیگری  11- خصوص��ی س��ازی 
ه��ای دولتی از طریق برگزار ی مزایده 
ه��ای بین المللی ، با تکی��ه بر اولویت 

برای افراد وگروه های در حرفه .

12-جایگزین کردن بیشترین بخش 
صنایع اتوبیل سازی با واحدهای قطعه 
س��ازی ،با هدف توسعه  صادرات انواع 
فطعات خودرو، و اصالح ساختار بخش 
تولید وعرضه مربوط با توجه به گزارش 
تخقیق وتفخ��ص از صنعت خودرو که 
در جلس��ه علنی یک شنبه 29 تیرماه 

مجلس شورای اسالمی قرائت شد.

13-رعایت اصول در واگذاری سهام 
تصدی��ات اقتص��ادی دولتی و س��هام 

متعلق به سهام داران خرد .

14- اص��الح س��ریع سیاس��ت های 
پول��ی / مالی به ویژه درخصوص س��ود 
س��پرده ها، نرخ بهره بانک��ی پول،نرخ 
برابری ری��ال با انواع پول های خارجی  

و . . .

 امير هوشنگ امينی
دکتر در اقتصادسياسی.
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در حالی که بخش کش��اورزی بیشترین 
مصرف و هدر رفت آب را به خود اختصاص 
می ده��د، مدی��ران وزارت نی��رو ب��رای از 
سرگذراندن بحران کم  آبی در تابستان ها یا 
از صرفه جویی ش��هروندان سخن می گویند 
و ی��ا از تهدید ب��ه جیره بندی آب. هر چند 
ممکن اس��ت با ای��ن دو روش برای مدت 
کوتاهی صورت مس��ئله پاک ش��ود اما در 
بلند مدت، درمانی برای بحران خشکسالی 
طوالن��ی در ایران نخواهد ب��ود. بحرانی که 
به زودی سراس��ر کش��ور حتی استان های 
پربارِش ش��مالی و همه ساکنان ایران را در 

تنگنا قرار خواهد داد.

زن��گ خطر زمان��ی به ص��دا درآمد که 
تاالب ه��ای کش��ور از ارومیه ت��ا بختگان 
خشک شدند اما کمتر کسی آن را شنید. بر 
اساس مطالعه ناسا، ایران و سایر کشورهای 
خاورمیان��ه 144 کیلومت��ر مکعب از منابع 
آبی شان را از دست داده اند. این رقم معادل 
آب بحرالمیت است. 60 درصد از آبی که در 
خاورمیانه مصرف ش��ده از منابع زیرزمینی 
بوده است. به عالوه بر اساس پیش بینی های 
انجام ش��ده توس��ط ناس��ا و نیز مرکز ملی 
اقلیم شناسی، ایران دوره  30 ساله کم آبی را 
پیش رو دارد. در این دوره بیابان ها وس��عت 
بیشتری خواهند یافت، تقاضا برای مصرف 
آب ش��یرین افزایش می یابد و به عالوه این 
مای��ه حی��ات کمیاب تر خواهد ش��د. دوره 
طوالنی خشکسالی شروع شده و نشانه های 
آن در گوش��ه و کنار کش��ور قابل مشاهده 

است.

»در حال حاضر اغلب استان ها خشکسالی 
را تجربه می کنند و استان های البرز، سمنان، 
خراسان ش��مالی، تهران و قم پنج استانی 
هستند که بیش��ترین افزایش خشکسالی 
را در س��ال جاری نس��بت به میانگین بلند 
مدت تجربه کرده اند«. س��عید یوس��ف پور، 
کارش��ناس محیط زیس��ت در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر ادامه می دهد: »علت اصلی 
بروز بحران  آب در کش��ور در درجه اول سو 
مدیریت است و نمی توان تمام این بحران ها 
را به کم آبی نسبت داد چرا که این بحران  
در ح��ال حاضر در مناطقی مانند ش��مال 
کشور با متوسط بارندگی 1200 میلی متر 
تا مناطقی در سیس��تان و بلوچستان با 50 

میلی متر بارش وجود دارد«.

"اگر منابع آب به درستی مدیریت نشود 
به گفته عیس��ی کالنتری وزیر سابق جهاد 
کش��اورزی »ای��ران به کش��وری غیر قابل 
س��کونت تبدیل خواهد شد. بحران آب در 
کشور فراتر از تهدید کش��ورهای آمریکا و 
اسرائیل است«. او همچنین در مصاحبه ای 
به مصرف بیش از حد آب های زیرزمینی و 
پایین رفتن س��طح دشت های کشور اشاره 
کرده اس��ت. چاه های غیرمج��از که برآورد 
می شود شمار آنها در سراسر ایران به 650 
هزار حلقه می رسد یکی از مهمترین دالیل 

نابودی منابع آب های زیرزمینی است."
بحران آب جدی تر از تصور رایج است که 
بتوان با صرفه جویی آن را از سرگذراند. اگر 
منابع آب به درستی مدیریت نشود به گفته 
عیسی کالنتری وزیر سابق جهاد کشاورزی 
»ایران به کشوری غیر قابل سکونت تبدیل 

خواهد ش��د. بحران آب در کش��ور فراتر از 
تهدید کشورهای آمریکا و اسرائیل است«. 
او همچنین در مصاحبه ای به مصرف بیش 
از حد آب ه��ای زیرزمین��ی و پایین رفتن 
سطح دشت های کش��ور اشاره کرده است. 
چاه های غیرمجاز که برآورد می شود شمار 
آنها در سراس��ر ایران ب��ه 650 هزار حلقه 
می رس��د یکی از مهمتری��ن دالیل نابودی 

منابع آب های زیرزمینی است.

آماره��ای ش��رکت مدیری��ت منابع آب 
ایران نش��ان می دهد 647 س��د در دست 
بهره ب��رداری اس��ت، 146 س��د در ح��ال 
اح��داث و 537 س��د دیگر نیز در دس��ت 
مطالعه ان��د. ب��ه گفته حمی��د چیت چیان، 
وزیرنیرو »توسط س��دهایی که تاکنون به 
بهره برداری رسیده اند س��االنه بیش از 33 
میلی��ارد مترمکعب آب تنظیم می ش��ود و 
در اختیار بخش شرب، صنعت و کشاورزی 
ق��رار می گی��رد«. با وجود تعداد س��د های 
پرش��مار و چاه های مجاز و غیرمجاز بحران 
کم آبی همچنان ایران را تهدید می کند. به 
طوری که به گفته وزیر نیرو چنانچه مردم 
تنها 20 درصد در مصرف صرفه جویی کنند 
مش��کل کمبود آب به وج��ود نخواهد آمد. 
او همچنین اظهار امیدواری کرده  اس��ت با 
همکاری مردم، قطعی آب در کالن ش��هرها 

اعمال نشود.

واقعیت این اس��ت که ساکنان شهرها و 
روس��تاها بخش اندکی از منابع آب شیرین 
را در ایران مصرف می کنند. بر اساس آمار و 
اسناد وزارت نیرو میانگین بارش ساالنه در 

کشاورزی ايران را تشنه تر می کند

از: سام خسروی فرد- روزنامه نگار و پژوهشگر محیط زیست

 7 مقالهفصلنامه ايران و انگليس شماره 50



فصلنامه ايران و انگليس شماره 50مقاله 8 

ایران حدود 425 هزار مترمکعب است. 
بنا بر تخمین های منتش��ر شده بخش 
عمده ای این آب به دلیل عدم مدیریت 
از دسترس خارج می شود و بخش دیگر 
در کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
آمارها نش��ان می ده��د کمی بیش 
از یک درص��د مناب��ع آب در صنعت، 

حدود هفت درصد در مناطق مس��کونی و 
92 درصد در کش��اورزی مصرف می شود. 
همچنین بین 28 تا 30 درصد از آبی که در 
مناطق مس��کونی مصرف می شود به دلیل 
فرسودگی شبکه ها پیش از آن که به دست 
مصرف کننده برسد تلف می شود. به عالوه 
آبی که در بخش کشاورزی هدر می رود در 
حدود 70 درصد اس��ت. به عبارت ساده تر، 
کش��اورزی بیش��ترین مصرف و بیشترین 

اتالف آب را به خود اختصاص می دهد.
اما جیره بندی و صرفه جویی که مسوالن 
وزارت نیرو تقریبا هر تابس��تان آن را تکرار 
می کنند در حقیق��ت تکیه بر همان هفت 
درص��د آبی اس��ت که به مص��ارف خانگی 
می رس��د. اگر مدیریتی عقالی��ی و کارآمد 
ب��ر 92 درصد آبی که به بخش کش��اورزی 
اختصاص می یابد وجود داش��ته باشد گذر 
از بحران کم آبی و تش��نگی مفرط کش��ور 
عملی خواهد ش��د. اما همچنان روش های 
آبیاری در اغلب نقاط ایران س��نتی اس��ت 
و آبی چنان کم ی��اب و پرارزش در صنعت 

کشاورزی کم بازده به هدر می رود.

مدی��رکل آم��وزش س��ازمان حفاظ��ت 
ش��خصی اش  وب��الگ  در  محیط زیس��ت 
نوشته اس��ت، رضا مکنون، استاد دانشگاه 
و رییس کمیس��یون تخصصی آب شورای 
پژوهش های علمی کشور در یکی از جلسات 
کارگ��روه احی��ای دریاچ��ه ارومیه ضمن 
مقایس��ه تولیدات کش��اورزی در اسرائیل 
و ح��وزه آبخی��ز دریاچه ارومی��ه می گوید: 
»چگونه اس��راییل می تواند با پتانسیل آبی 
یک میلی��ارد و 200 هزار مترمکعبی خود 
در س��ال، نیاز هفت میلیون نفر را در درون 
مرزهای فلس��طین اشغالی تامین و هر روز 
یازده هواپیمای باری میوه به اتحادیه اروپا 
ص��ادر کند، ام��ا در حوزه آبخی��ز دریاچه 
ارومیه ما با حدود هفت میلیارد مترمکعب 

آب قابل اس��تحصال در هر س��ال، نه  تنها 
نتوانستیم نیاز پنج میلیون انسان ساکن در 
آن را تأمین کنیم، بلکه منطقه را به سمت 
یک بحران خطرناک محیط زیستی هدایت 

کردیم«.
استفاده نابخردانه از منابع آب حوزه ارومیه 
)به عالوه احداث جاده ش��هید کالنتری بر 
روی دریاچه( باعث شد بزرگترین پهنه آبی 
داخلی ایران با 500 هزار هکتار مس��احت 
)در حدود مساحت بزرگترین جزیره ایران 
یعنی جزیره قش��م( به طور کلی خشک و 
به ش��وره زاری بدل شود. استفاده ناصحیح 
از آب در بخش کش��اورزی تنه��ا به حوزه 

دریاچه ارومیه محدود نمی شود.
بر اساس گزارش  سازمان جهانی خواروبار 
و کش��اورزی )فائ��و( که در س��ال 2008 
منتشر شد بیش از 62 درصد از زمین های 
کش��اورزی در ای��ران ب��ا مناب��ع آب های 
زیرزمینی آبیاری می شوند. استفاده بیش از 
حد از منابع آب زیرزمینی باعث شده اکثر 
دشت های ایران به طرز چشمگیری نشست 

داشته باشند.

"تغییر الگوی کشت و نیز افزایش راندمان 
آبی��اری نه تنها ب��ه منابع مالی نی��از دارد 
که ممکن اس��ت با مخالفت هایی از س��وی 
کشاورزان و نمایندگان ش��ان در مجلس و 
یا شرکت های بزرگ کشت وصنعت وابسته 
ب��ه ارگان هایی نظیر بنیاد مس��تضعفان یا 
آس��تان قدس رضوی نی��ز رو به رو ش��ود. اما 
ب��رای گذر از بحرانی که ایران را هدف قرار 
داده نمی توان به صرفه جویی آب آن هم در 

مناطق مسکونی اکتفا کرد"

در گ��زارش فائو همچنین آمده اس��ت: 
»در ای��ران گرچ��ه میزان برداش��ت غالت 
از زمین های با کش��ت آبی دو تا س��ه برابر 
بیش از زمین های زیر کش��ت دیم است اما 
همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله 

زی��ادی دارد. مص��رف آب در بخ��ش 
کش��اورزی در ای��ن کش��ور 22 درصد 
بیش��تر از متوسط مصرف جهانی است 
و راندمان آبیاری در بخش کش��اورزی 

32 درصد است«.
جایگاه ایران از منظر راندمان آبیاری 
پ��س از لیبی، هن��د، س��وریه و حتی 
عربستان سعودی است. از سوی دیگر 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، 
میزان تولید محصوالت کش��اورزی در دنیا 
ب��ه  ازای مصرف هر مترمکعب آب دو و نیم 
کیلوگرم اس��ت در حالی که این میزان در 

ایران حدود یک کیلوگرم است.
عالوه ب��ر روش های س��نتی و ناکارآمد 
آبیاری که سبب اتالف آب می شود، الگوی 
نامناسب کش��ت، عامل دیگر اتالف آب در 
ایران اس��ت. به عبارت دیگر، کشاورزی در 
مناطق��ی توس��عه یافته که ت��وان طبیعت 
محدود اس��ت و ب��ه وی��ژه آب کافی برای 
کش��ت وجود ندارد. با تغییر الگوی کشت 
می توان به دنبال تولید محصوالتی بود که 
نیاز آب��ی کمتری دارند. ای��ن راهکار برای 
احیای دریاچه ارومیه نیز پیش��نهاد ش��ده 

است.
تغییر الگوی کشت و نیز افزایش راندمان 
آبی��اری نه تنها ب��ه منابع مالی نی��از دارد 
که ممکن اس��ت با مخالفت هایی از س��وی 
کشاورزان و نمایندگان ش��ان در مجلس و 
یا شرکت های بزرگ کشت وصنعت وابسته 
ب��ه ارگان هایی نظیر بنیاد مس��تضعفان یا 

آستان قدس رضوی نیز رو به رو شود.
اما برای گذر از بحرانی که ایران )و سایر 
کش��ورهای خاورمیانه( را ه��دف قرار داده 
نمی ت��وان ب��ه صرفه جوی��ی آب آن هم در 
مناطق مس��کونی اکتفا کرد. تنها یک گام 
به بیابانی تر شدن و خشکی مرگ آفرین در 
سراسر ایران مانده است. فرصت برای عبور 

از این بحران فراگیر، کوتاه است. 
ب��رای گذر از بحران بی آبی نه تنها دولت 
که ش��هروندان در سراسر ایران باید مساله 
را ج��دی بگیرند و ب��رای حل آن همکاری 
کنند. در شرایط فعلی آیا دولت حاضر است 
به می��زان نارضایتی مقطعی کش��اورزان و 
بنگاه های وابسته به این صنعت بی افزاید و 

ایران را از خشکسالی برهاند؟
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 کند تر می کشاورزی ایران را تشنه
  زيست گر محيطنگار و پژوھش روزنامه -سام خسروی فرد

  

دھد، مـدیران  در حالی که بخش کشاورزی بيشترین مصرف و ھدر رفت آب را به خود اختصاص می
جویی شـھروندان سـخن  ھا یـا از صـرفه آبـی در تابسـتان وزارت نيرو برای از سرگذراندن بحران کـم 

مـدت کوتـاھی  ھر چند ممکن است با ایـن دو روش بـرای. بندی آب گویند و یا از تھدید به جيره می
صورت مسئله پـاک شـود امـا در بلنـد مـدت، درمـانی بـرای بحـران خشکسـالی طـوالنی در ایـران 

ھای پربارشِ شمالی و ھمه ساکنان  بحرانی که به زودی سراسر کشور حتی استان. نخواھد بود
  .ایران را در تنگنا قرار خواھد داد

وميـه تـا بختگـان خشـک شـدند امـا کمتـر ھای کشور از ار زنگ خطر زمانی به صدا درآمد که تاالب
کيلومتر مکعب  ١۴۴بر اساس مطالعه ناسا، ایران و سایر کشورھای خاورميانه . کسی آن را شنيد

درصـد از آبـی کـه در  ۶٠. این رقم معادل آب بحرالميت است. اند شان را از دست داده از منابع آبی
ھـای انجـام  بينی عـالوه بـر اسـاس پيش بـه. خاورميانه مصرف شده از منابع زیرزمينی بوده اسـت

در . رو دارد آبـی را پـيش سـاله کم ٣٠  شناسی، ایـران دوره شده توسط ناسا و نيز مرکز ملی اقليم
یابـد و  ھا وسعت بيشتری خواھند یافت، تقاضا برای مصرف آب شيرین افـزایش می این دوره بيابان

ھای  والنی خشکسالی شروع شده و نشانهدوره ط. تر خواھد شد به عالوه این مایه حيات کمياب
  .آن در گوشه و کنار کشور قابل مشاھده است

ــه می در حــال حاضــر اغلــب اســتان« ــرز، ســمنان،  کننــد و اســتان ھا خشکســالی را تجرب ھای الب
خراسان شمالی، تھران و قم پنج استانی ھستند که بيشـترین افـزایش خشکسـالی را در سـال 

زیسـت در  پور، کارشـناس محيط سعيد یوسـف. »اند مدت تجربه کرده جاری نسبت به ميانگين بلند
آب در کشـور در درجـه اول سـو   علت اصلی بروز بحران«: دھد وگو با خبرگزاری مھر ادامه می گفت

در حـال   ھا را به کم آبی نسـبت داد چـرا کـه ایـن بحـران توان تمام این بحران مدیریت است و نمی
متر تا مناطقی در سيسـتان  ميلی ١٢٠٠کشور با متوسط بارندگی  حاضر در مناطقی مانند شمال

  .»ميلی متر بارش وجود دارد ۵٠و بلوچستان با 



مرک��ز آمار ایران با انتش��ار گزارش��ی با 
عن��وان کلیک ایران در آیین��ه آمار 1391 
وضعی��ت ای��ن کش��ور را در بخ��ش های 
فرهنگی،  اجتماع��ی،  اقتص��ادی،  مختلف 
قضایی و بهداشتی ارائه کرده است. در این 
گزارش 150 صفحه ای ضمن ارائه وضعیت 
جمعیتی و آب و هوایی در این سال، نشان 
داده شده است که وضعیت در سال 1391 
با سالهای قبل آن چه تغییری کرده است. 
در س��ال 1391 جمعیت ایران بیشتر از 
76 میلیون نفر بوده که 54 میلیون و 607 
هزار نفر آنها )71.8 درصد( در شهرها و 21 
میلی��ون و 430 هزار نفر )28.2 درصد( در 

روستاها زندگی می کردند.
این گزارش نشان می دهد که در فاصله 
یک س��ال در مقایس��ه با س��ال 1390، به 
جمعیت ش��هری ایران حدود یک میلیون 

نفر اضافه شده در حالی که از تعداد ساکنان 
روستاها حدود 16 هزار نفر کم شده است.

آمار نشان می دهد که تعداد خانوارهای 
ایرانی در فاصله بیست سال بیش از دو برابر 
ش��ده و از ده میلیون و 787 ه��زار خانوار 
به 21 میلیون و 185 هزار خانوار رس��یده 
است. این در حالی است که در سال 1370 
جمعیت کل ایران بیش��تر از 55 میلیون و 
837 ه��زار نفر بوده ک��ه تقریبا نزدیک به 
32 میلی��ون نفر آنها در ش��هرها و نزدیک 
به 23 میلیون نفر آنها در روس��تاها زندگی 

می کردند.
تصويری از ايران سال 91

تعداد دانشجویان            4.435.000
710.000 تعداد فارغ التحصیالن 
تعداد دانش آموزان        12.550.000
تعداد معلوالن                1.018.000

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
5.351.000

خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید 
199.209

جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید 
561.000

تعداد عنوان کتابهای منتشر شده 
63.000

80 تعداد فیلم های تولید شده 
تعداد تماشاگران سینماها 

11.000.000
تعداد گردشگران خارجی 

4.070.000
منبع: مرکز آمار ايران 

این روند در بیس��ت س��ال گذش��ته به 
گونه ای بوده اس��ت که جمعیت ش��هری 

چهره ايران در سال بحران اقتصادی
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تـوان بـه  را ھـدف قـرار داده نمی) و سـایر کشـورھای خاورميانـه(ران اما برای گذر از بحرانی که ایـ
تر شـدن و خشـکی  تنھا یک گام به بيابـانی. جویی آب آن ھم در مناطق مسکونی اکتفا کرد صرفه
  . فرصت برای عبور از این بحران فراگير، کوتاه است. آفرین در سراسر ایران مانده است مرگ

نھا دولت که شھروندان در سراسر ایران باید مساله را جدی بگيرند آبی نه ت برای گذر از بحران بی
در شرایط فعلی آیا دولت حاضر است به ميزان نارضایتی مقطعی . و برای حل آن ھمکاری کنند

 ؟افزاید و ایران را از خشکسالی برھاند ھای وابسته به این صنعت بی کشاورزان و بنگاه

  

  

 چھره ایران در سال بحران اقتصادی
  

  

  گزارش تازه مرکز آمار حاوی اطالعات زیادی در باره ایران در تمام زمينه ھاست

در وضعيت این کشـور را  ١٣٩١کليک ایران در آیينه آمار مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی با عنوان 
در ایـن . بخش ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، قضایی و بھداشتی ارائـه کـرده اسـت

ای ضمن ارائه وضعيت جمعيتی و آب و ھوایی در این سـال، نشـان داده شـده  صفحه ١۵٠گزارش 
  . با سالھای قبل آن چه تغييری کرده است ١٣٩١است که وضعيت در سال 

ھـزار نفـر آنھـا  ۶٠٧ميليـون و  ۵۴ميليـون نفـر بـوده کـه  ٧۶ز جمعيت ایران بيشـتر ا ١٣٩١در سال 
  .کردند در روستاھا زندگی می) درصد ٢٨٫٢(ھزار نفر  ۴٣٠ميليون و  ٢١در شھرھا و ) درصد ٧١٫٨(

، بـه جمعيـت شـھری ١٣٩٠این گزارش نشان می دھد که در فاصله یک سال در مقایسه با سال 
ھـزار نفـر  ١۶حالی که از تعداد ساکنان روسـتاھا حـدود  ایران حدود یک ميليون نفر اضافه شده در

  .کم شده است

گزارش   9فصلنامه ايران و انگليس شماره 50
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بـه ثبـت  ھـزار طـالق ١۵٠درصد کاھش داشته و در ھمـين مـدت بـيش از  ۵بيشتر از  ١٣٩٠سال 
رســيده کــه نســبت بــه 
ســـال قبـــل تـــر یعنـــی 

بيشـــتر از  ١٣٩٠ســـال 
پنج درصد افزایش یافته 

  .است

  

  )تن(توليد انواع ميوه 

 ١٫١۵٠٫٠٠٠  سيب

 ١٫٣٠٠٫٠٠٠ مرکبات

 ١٫۴٠٠٫٠٠٠ انگور

 ۴٠٠٫٠٠٠ خرما

 ٣٠٠٫٠٠٠ پسته

مرکز آمار ایران:منبع

 .درصد آنھا دختر بوده اند ۴٨٫٧اند که  هھزار کودک متولد شد ۴٠٠یک ميليون و  ١٣٩١در سال 

  : مھاجرت

  ھزار نفر در کشور جابه  ۵٠٠آمار نشان می دھد که در فاصله پنج سال پنج ميليون و  

درصد آنھا در داخـل کشـور مھـاجرت کـرده  ٩٢جا شده اند یا از کشور خارج شده اند که نزدیک به 
و اسـتان کھگيلویـه و بـویر احمـد کمتـرین  بيشتر مھاجرت ھـا مربـوط بـه اسـتان تھـران اسـت. اند

  .مھاجران را در خود جای داده است

استانھای البـرز، اصـفھان، گـيالن، یـزد، مازنـدران، بوشـھر، سـمنان، گلسـتان، خراسـان جنـوبی، 
ــوده انــد و بقيــه اســتانھای  ) اســتان دیگــر ١٨(ھرمزگــان، قــم و زنجــان از اســتانھای مھاجرپــذیر ب

  ."رقم خالص مھاجرت در آنھا منفی بوده است"ند و استانھای مھاجرفرست ھست

که ایران بـا بحـران اقتصـادی مواجـه بـود، نـرخ  ١٣٩١گزارش مرکز آمار نشان می دھد که در سال 
ساله نزدیک  ٢۴تا  ١۵درصد بوده است که در آن ميانگين نرخ بيکاری جوانان  ١٢٫١متوسط بيکاری 

درصد و در ميـان زنـان  ٢٣ساله بيشتر از  ٢۴تا  ١۵دان این نرخ در ميان مر. درصد بوده است ٢٧به 
  .درصد بوده است ۴١بيشتر از 
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اســتانھای لرســتان، ایــالم و فــارس دارای 
بيشترین نرخ بيکاری و استانھای خراسـان 
جنـوبی، کرمـان و خراســان رضـوی بـا نــرخ 
بيکاری بين شش تا ھشت درصد کمتـرین 

  .نرخ بيکاری را داشته اند

  :ایران ھای تعداد دام

٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠گوسفند

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بز

 ۶٫٠٠٠٫٠٠٠ گاو

 ١۵٩٫٠٠٠گاوميش

 ١٣٩٫٠٠٠ شتر

  مرکز آمار ایران:منبع

درصـد آنھـا در  ۴٧ای که بيش از  بيشتر شاغالن ایرانی ھم در بخش خدمات فعال ھستند به گونه
م در بخــش درصــد ھــ ٢٠درصــد آنھــا در بخــش صــنعت و نزدیــک بــه  ٣٣بخــش خــدمات، بــيش از 
 .کشاورزی فعاليت می کنند

ھزار نفر در بخش دولتی کار مـی کننـد کـه  ١٠٠گزارش مرکز آمار نشان می دھد که دو ميليون و 
  .حدود نيمی از آنھا مدرک تحصيلی باالتر از ليسانس دارند

  

  آثار تحریم

ر سـال در گزارش مرکز آمـار تصـویری از وضـعيت توليـد محصـوالت کشـاورزی، صـنعتی و معـدنی د
  .ارائه شده است ١٣٩١

تعـداد جوازھـای تاسـيس  ١٣٩١این گزارش نشان می دھـد کـه در اوج بحـران اقتصـادی در سـال 
ھـزار واحـد در سـال  ١۵ھزار واحد صنعتی به  ٢۶واحدھای توليدی در فاصله پنج سال از بيشتر از 

  .کاھش پيدا کرده است ١٣٩١

 ۶۴ھزار ميليارد تومان بوده اسـت کـه  ١٣۵يش از ب ١٣٩١ارزش کل مبادالت خارجی ایران در سال 
ھزار ميليارد تومان آن سھم واردات بوده اسـت کـه نسـبت بـه یـک سـال  ٨٣درصد آن یعنی حدود 

  .درصد افزایش نشان می دھد ٣٠نزدیک به  ١٣٩٠پيش از آن یعنی سال 

افـزایش یافتـه  این یعنی حتی در اوج بروز بحران اقتصادی و تحریم ھـای گسـترده، حجـم مبـادالت
به دليل مشکالت مالی کاھش یافته و در واقـع  ١٣٩٢است ولی این رقم در سال بعد یعنی سال 

  .بخشی از آثار بحران در سال بعدی آشکار شده است

افزای��ش چش��مگیری داش��ته و جمعیت 
ش��هرها به بیش از 54 میلیون نفر رسیده 
اس��ت. این یعنی حدود 24 میلیون نفر به 
جمعیت شهرها اضافه شده است در حالی 
که جمعیت روستاها نسبت به بیست سال 
پیش نه تنها افزای��ش نیافته که حدود دو 

میلیون نفر کم شده است.

گزارش مرکز آمار نش��ان م��ی دهد که 
متوسط تعداد اعضای خانوار در سال 1390 
در ایران 3.55 بوده که استان گیالن با 3.19 
کم جمعیت ترین خانوار و استان سیستان و 
بلوچستان با 4.31 پرجمعیت ترین خانوارها 

را در میان استانهای ایران داشته اند.

آمار نش��ان می دهد که در این سال در 
کنار خانوارهای ایرانی، یک میلیون و 450 
هزار افغان و بیش از 51 هزار عراقی مهاجر 

نیز در ایران زندگی می کرده اند.

گزارش مرکز آمار نش��ان م��ی دهد که 
وضعیت ازدواج و طالق در سال 1391 روند 
متناقضی داشته است در حالی که از میزان 
ازدواج کم شده اس��ت، تعداد طالق تقریبا 
به همان نسبت بیش��تر هم شده است. در 
سال 1391 حدود 830 هزار ازدواج به ثبت 
رسیده که نس��بت به سال قبل یعنی سال 
1390 بیش��تر از 5 درصد کاهش داشته و 
در همین مدت بیش از 150 هزار طالق به 
ثبت رسیده که نسبت به سال قبل تر یعنی 
س��ال 1390 بیش��تر از پنج درصد افزایش 

یافته است.

توليد انواع ميوه )تن(
سیب                            1.150.000
مرکبات                         1.300.000
انگور                             1.400.000
خرما                               400.000
پسته                              300.000
منبع:مرکز آمار ايران

در سال 1391 یک میلیون و 400 هزار 
کودک متولد ش��ده اند که 48.7 درصد آنها 

دختر بوده اند.

مهاجرت: 
 آمار نش��ان می دهد ک��ه در فاصله پنج 
سال پنج میلیون و 500 هزار نفر در کشور 

جابه 
جا ش��ده اند یا از کش��ور خارج شده اند 
ک��ه نزدیک ب��ه 92 درصد آنه��ا در داخل 
کش��ور مهاجرت کرده اند. بیشتر مهاجرت 
ها مربوط به اس��تان تهران اس��ت و استان 
کهگیلویه و بویر احمد کمترین مهاجران را 

در خود جای داده است.

اس��تانهای البرز، اصفه��ان، گیالن، یزد، 
مازندران، بوشهر، سمنان، گلستان، خراسان 
جنوبی، هرمزگان، قم و زنجان از استانهای 
مهاجرپذیر بوده اند و بقیه اس��تانهای )18 
اس��تان دیگ��ر( اس��تانهای مهاجرفرس��ت 
هس��تند و "رقم خالص مهاج��رت در آنها 

منفی بوده است."

گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که در 
س��ال 1391 که ایران با بح��ران اقتصادی 
مواج��ه بود، نرخ متوس��ط بی��کاری 12.1 
درصد بوده اس��ت ک��ه در آن میانگین نرخ 
بیکاری جوانان 15 تا 24 س��اله نزدیک به 
27 درص��د بوده اس��ت. این ن��رخ در میان 
مردان 15 تا 24 س��اله بیشتر از 23 درصد 
و در می��ان زنان بیش��تر از 41 درصد بوده 

است.

استانهای لرس��تان، ایالم و فارس دارای 
بیشترین نرخ بیکاری و استانهای خراسان 
جنوب��ی، کرمان و خراس��ان رضوی با نرخ 
بیکاری بین شش تا هشت درصد کمترین 

نرخ بیکاری را داشته اند.
تعداد دام های ايران:

گوسفند                      37.000.000
بز                              20.000.000
گاو                              6.000.000
گاومیش                          159.000
شتر                               139.000

منبع:مرکز آمار ايران 

بیش��تر ش��اغالن ایرانی ه��م در بخش 
خدمات فعال هس��تند به گونه ای که بیش 
از 47 درصد آنها در بخش خدمات، بیش از 
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در  ١٣٩١ميليـون مشـترک تلفـن ھمـراه در سـال  ۵٩ميليون مشترک تلفـن ثابـت و بيشـتر از  ٢٧"
  ."ایران وجود داشته است

آشکار شده بود چنانکه بخـش حمـل و  ١٣٩١ر بخش ھای صنعتی کما بيش در سال رکود حاکم ب
وسـيله نقليـه موتـوی شـماره  ٣٣۴نقل نشان می دھد که در ایـن سـال بيشـتر از یـک ميليـون و 

بيشـتر از نيمـی از وسـایل . گذاری شده اند که نسبت به یک سال قبل تقریبـا نصـف شـده اسـت
  .سواری بوده استنقليه شماره گذاری شده خودروھای 

در چند سال گذشته به دليل تحریم ھای بين المللی و مشکالت مالی، برخی شرکت ھای بزرگ 
خارجی که با ایران در زمينه توليد خودرو ھمکاری می کردند، این ھمکـاری را بـه حالـت تعليـق در 

  .آوردند و توليد خودروی ایران به نصف کاھش پيدا کرد

. ه چطور نرخ دالر در بازار آزاد در فاصله چند ماه دو برابـر شـده اسـتاین گزارش نشان می دھد ک
تومـان خریـد و فـروش  ٨٧٧دالر در بازار آزاد یک ھـزار و  ١٣٩١بنابر آمار ارائه شده در فروردین سال 

می شده است در حالی که در بھمن ماه ھمان سال قيمت دالر به مرز چھار ھـزار تومـان رسـيده 
  .است

درصد اعالم کرده بـود کـه  ۵٫۴را منفی  ١٣٩١يشين مرکز آمار، رشد اقتصادی سال گزارش ھای پ
در بيســت ســال گذشــته 

  .بی سابقه بوده است

  

  )تن(توليد 

۵٫٩٨٣٫٠٠٠  شير

 ٩٩٧٫٠٠٠گوشت قرمز

١٫٨٧١٫٠٠٠ مرغ

 ٨٣٨٫٨٩٢ ماھی

   مرکز آمار ایران :منبع

 

ساالنه خانوارھای شـھری ایرانـی در سـال گزارش مرکز آمار ایران نشان می دھد که ھزینه ھای 
ھزار  ۴٠٠ميليون و  ١۶درصد افزایش نسبت به سال قبل تر از آن به بيش از  ٢۴با نزدیک به  ١٣٩١

33 درصد آنها در بخش صنعت و نزدیک به 
20 درصد هم در بخش کشاورزی فعالیت 

می کنند.
گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که دو 
میلی��ون و 100 هزار نف��ر در بخش دولتی 
کار می کنند که حدود نیمی از آنها مدرک 

تحصیلی باالتر از لیسانس دارند.

آثار تحريم
در گزارش مرکز آمار تصویری از وضعیت 
تولی��د محص��والت کش��اورزی، صنعتی و 

معدنی در سال 1391 ارائه شده است.
این گزارش نش��ان می ده��د که در اوج 
بح��ران اقتص��ادی در س��ال 1391 تعداد 
جوازهای تاس��یس واحده��ای تولیدی در 
فاصله پنج س��ال از بیشتر از 26 هزار واحد 
صنعتی به 15 هزار واحد در س��ال 1391 

کاهش پیدا کرده است.

ارزش کل مبادالت خارجی ایران در سال 
1391 بی��ش از 135 ه��زار میلیارد تومان 
بوده اس��ت که 64 درص��د آن یعنی حدود 
83 ه��زار میلیارد تومان آن س��هم واردات 
بوده اس��ت که نسبت به یک سال پیش از 
آن یعنی سال 1390 نزدیک به 30 درصد 

افزایش نشان می دهد.

ای��ن یعن��ی حت��ی در اوج ب��روز بحران 
اقتص��ادی و تحریم های گس��ترده، حجم 
مبادالت افزایش یافته اس��ت ولی این رقم 
در س��ال بعد یعنی س��ال 1392 به دلیل 
مش��کالت مالی کاه��ش یافت��ه و در واقع 
بخش��ی از آثار بحران در سال بعدی آشکار 

شده است.

"27 میلیون مشترک تلفن ثابت و بیشتر 
از 59 میلیون مشترک تلفن همراه در سال 

1391 در ایران وجود داشته است."
رکود حاکم ب��ر بخش های صنعتی کما 
بی��ش در س��ال 1391 آش��کار ش��ده بود 
چنانکه بخش حمل و نقل نش��ان می دهد 
که در این سال بیشتر از یک میلیون و 334 
وسیله نقلیه موتوی شماره گذاری شده اند 
که نس��بت به یک س��ال قبل تقریبا نصف 
شده اس��ت. بیشتر از نیمی از وسایل نقلیه 
شماره گذاری شده خودروهای سواری بوده 

است.
در چند س��ال گذش��ته به دلیل تحریم 
های بین المللی و مش��کالت مالی، برخی 
ش��رکت های بزرگ خارجی که با ایران در 
زمینه تولید خودرو هم��کاری می کردند، 
ای��ن همکاری را به حالت تعلیق در آوردند 
و تولید خودروی ایران به نصف کاهش پیدا 

کرد.
این گزارش نشان می دهد که چطور نرخ 
دالر در بازار آزاد در فاصله چند ماه دو برابر 
شده است. بنابر آمار ارائه شده در فروردین 
س��ال 1391 دالر در ب��ازار آزاد یک هزار و 
877 تومان خرید و فروش می ش��ده است 
در حالی که در بهمن ماه همان سال قیمت 
دالر به مرز چهار هزار تومان رسیده است.

گزارش های پیش��ین مرکز آمار، رش��د 
اقتصادی س��ال 1391 را منفی 5.4 درصد 
اعالم کرده بود که در بیس��ت سال گذشته 

بی سابقه بوده است.

توليد                                 )تن(
شیر                            5.983.000

گوشت قرمز                     997.000
مرغ                            1.871.000
ماهی                             838.892

منبع: مرکز آمار ايران 

گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد 
که هزینه های س��االنه خانوارهای شهری 
ایران��ی در س��ال 1391 با نزدی��ک به 24 
درصد افزایش نسبت به سال قبل تر از آن 
به بی��ش از 16 میلیون و 400 هزار تومان 
رسیده اس��ت. در مقابل هزینه یک خانوار 
روستایی با نزدیک به 29 درصد افزایش در 
س��ال 1391 به حدود یازده میلیون تومان 

رسیده است.

بنابر این گزارش، مس��کن ب��ه جز مواد 
خوراک��ی تقریبا حدود نیمی از هزینه های 
خانوارهای شهری را تشکیل می دهد و بعد 
از آن حمل و نقل و بهداش��ت و درمان در 

رده های بعدی قرار دارند.

ع��الوه بر این، گ��زارش مربوط به بخش 
مرس��والت پس��تی نش��ان می دهد که با 
تش��دید تحریم ه��ای بین الملل��ی یکباره 
انتقال مرس��والت پس��تی از خارج ایران به 
داخل این کش��ور از ش��ش میلیون و 263 
هزار در س��ال 1390 به دو میلیون و 800 
هزار مرسوله پستی در سال 1391 کاهش 

پیدا کرده است.

در همین س��ال در بخش ارتباطات، 27 
میلیون مشترک تلفن ثابت در ایران وجود 
داشته و تعداد مش��ترکان تلفن همراه نیز 

بیشتر از 59 میلیون نفر بوده است.
در بخش قضایی، گزارش آمار نشان می 
دهد که در س��ال 1391 حدود 646 هزار 
مورد سرقت توس��ط نیروی انتظامی ثبت 
شده اس��ت که یک سوم آن سرقت خودرو 

بوده است.
در این سال س��تاد مبارزه با مواد مخدر 

50
5 تن مواد مخدر کش��ف کرده اس��ت و 
265 ه��زار نفر نیز در این رابطه دس��تگیر 

شده اند
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آوازه  ديرپای سخن سعدی در جهان

اول اردیبهشت ماه را »روز گرامیداشت 
س��عدی« نام گذارده اند. اول اردیبهش��ت 
ش��یخ  زندگ��ی  در  سرنوشت س��از  روزی 
مصلح الدین سعدی شیرازی و روز خجسته 
برای ایرانیان و دوستداران ادبیات فارسی 
در سرتاس��ر جهان است. س��عدی پس از 
سال ها سیر و س��یاحت و گشت وگذار در 
س��رزمین های دور و نزدیک و نشس��ت و 
برخاست با خواص و عوام و گفت وشنود با 
مردمانی با کیش و آیین و آداب گوناگون 
و تجربه آموزی های بس��یار، پیرانه س��ر، به 

زادگاهش شیراز بازمی گردد.

طرح گلستانی و بوستانی جاودانه
س��عدی آنگاه که در اول اردیبهشت ماه 

جاللی، به س��ال شش��صد و پنجاه و شش 
هجری، در ش��یراز ره صحرا و باغ می گیرد 
و س��ایه درختان می  جوید و ناپایداری ُگل 
و بی وفایی گلس��تان به ی��اد می آرد، طرح 
بوستانی هماره پُر ُگل و گلستانی همیشه 
خ��وش می ریزد که تا امروز ن��ه از تطاول 
باد خزان بر برگ های س��بز و پُر طراوتش 
آس��یبی رس��یده و نه گزند گردش زمان 
بر سخن روش��ن و معانی دلنشین غباری 

نشانده است.
س��عدی با گلس��تانش، با بوستانش و با 
حکایات ش��یرین و آموزنده و با غزل های 
دالنگیزش، نقشی از خود بر جای گذاشته 
اس��ت که ام��روز نه تنها بر دی��وار آرامگاه 
او در ش��یراز و ب��ر کتیبه ه��ا و کتاب های 

بس��یاری نقش بس��ته و بر زب��ان مردمان 
است،  فارس��ی زبان جاری  س��رزمین های 
بلکه آوازه س��خن او دیری است جهانگیر 
ش��ده و مردماِن هر سرزمینی – اگر بخت 
یارشان باشد - سخن او با زیبایی تمام، به 

زبان خود توانند خواند.
سعدی در عرصه ادبیات کالسیک جهان 
و تاریخ اندیشه از جایگاهی یگانه برخوردار 
است. نوآوری های او در نثر فارسی و تالش 
او در تروی��ج اخالق م��داری و رواداری، از 
سعدی شخصیتی استثنایی ساخته است. 
نثر او به رغم سادگی، از زیبایی و شیرینی 
و گیرای��ی وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت که 
شگفتی و ستایش خواننده را برمی انگیزد.

داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت

آرامگاه سعدی در شیراز
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 سخن سعدی در جھان ديرپای  آوازه
  

  

  آرامگاه سعدی در شيراز                                                       

ساز در  اول ارديبھشت روزی سرنوشت. اند نام گذارده" روز گراميداشت سعدی"اول ارديبھشت ماه را 
دوستداران ادبيات فارسی در الدين سعدی شيرازی و روز خجسته برای ايرانيان و  زندگی شيخ مصلح
ھای دور و نزديک و  وگذار در سرزمين ھا سير و سياحت و گشت سعدی پس از سال. سرتاسر جھان است

وشنود با مردمانی با کيش و آيين و آداب گوناگون و  نشست و برخاست با خواص و عوام و گفت
  .دگرد سر، به زادگاھش شيراز بازمی ھای بسيار، پيرانه آموزی تجربه

  طرح گلستانی و بوستانی جاودانه

ماه جاللی، به سال ششصد و پنجاه و شش ھجری، در شيراز ره صحرا  سعدی آنگاه که در اول ارديبھشت
آرد، طرح بوستانی  وفايی گلستان به ياد می جويد و ناپايداری ُگل و بی  گيرد و سايه درختان می و باغ می

ھای سبز و ُپر  ريزد که تا امروز نه از تطاول باد خزان بر برگ ھماره ُپر ُگل و گلستانی ھميشه خوش می
  .طراوتش آسيبی رسيده و نه گزند گردش زمان بر سخن روشن و معانی دلنشين غباری نشانده است

ھای دالنگيزش، نقشی از خود بر  سعدی با گلستانش، با بوستانش و با حکايات شيرين و آموزنده و با غزل
ھای بسياری نقش  ھا و کتاب امروز نه تنھا بر دیوار آرامگاه او در شيراز و بر کتيبهجای گذاشته است که 

زبان جاری است، بلکه آوازه سخن او دیری است جھانگير  ھای فارسی بسته و بر زبان مردمان سرزمين
  .ند خواندسخن او با زیبایی تمام، به زبان خود توان - اگر بخت یارشان باشد  –شده و مردماِن ھر سرزمينی 

ھای او در  نوآوری. سعدی در عرصه ادبيات کالسيک جھان و تاريخ انديشه از جايگاھی يگانه برخوردار است
نثر . مداری و رواداری، از سعدی شخصيتی استثنايی ساخته است نثر فارسی و تالش او در ترويج اخالق

ر است که شگفتی و ستايش خواننده را ای برخوردا او به رغم سادگی، از زيبايی و شيرينی و گيرايی ويژه
  .انگيزد برمی
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س��عدی در عصر خود مصلح��ی آگاه و 
پیش��رو در عرص��ه اجتماع ب��ود و همواره 
دلنگران گس��ترش بی اخالقی و بی عدالتی 
در جامعه. این س��خن محمد علی فروغی 
بسیار بجاست؛ آنجا که می گوید، گلستان 
و بوستان سعدی یک دوره کامل از حکمت 
عملی اس��ت. س��عدی گوهر علم سیاست 
و اخ��الق و تدبیر را در ای��ن دو کتاب به 
گونه ای دلنش��ین گردآورده است. سخنان 
او در نهایت س��نگینی و متان��ت، از مزاح 
و خوش طبع��ی خالی نیس��ت. و چنان که 
خود گوید: »داروی تلخ نصیحت به ش��هد 
ظراف��ت برآمیخته تا طب��ع ملول از دولت 

قبول محروم نماند«.
»ب��ا نگاهی گ��ذرا، تنها ب��ه ترجمه آثار 
س��عدی به برخی زبان های اروپایی، نشان 
می دهد که س��عدی بسیار پیش تر از دیگر 
سخنس��رایان نامدار پارس��ی زبان، شهرت 
جهان��ی یافته و در دل پی��ر و جوان جای 
گرفته و بر زبان خاص و عام افتاده است«

در نصیحت به ملوک و پادش��اهان، گاه 
او را با نیکولو ماکیاولی مقایس��ه می کنند؛ 
و این در حالی اس��ت ک��ه ماکیاولی عمل 
نی��ک و بد پادش��اهان را معی��ار موفقیت 
در کش��ورداری نمی دان��د، بلکه پیروزی و 
شکست سیاس��ت های آنان را مالک قرار 

می دهد.
اما سعدی با نگاهی واقع گرایانه و با تکیه 
بر ِخرد و اخالق و با پرهیز از یکسونگری، 
ب��ا دلیری، آین��ه ای در برابر پادش��اهان و 
صاحب��ان اقت��دار می گیرد تا خ��ود، رفتار 
خویش در آن ببیند و چه بس��ا که عبرت 
گیرند. او آنان را به نیکویی در سیاس��ت و 
دادگری و مردم داری فرامی خواند. سعدی 
نه تنه��ا حاکمان، که دروی��ش و توانگر و 
زاهد و عارف و کاس��ب و تاجر و عاش��ق و 
رند و مست و آخرت دوست و دنیاپرست را 
از مصالح و مفاسد اعمالشان آگاه می کند.

›جدال سعدی با مدعی‹
س��عدی در باب هفتم از گلس��تان، در 
»جدال با مدعی«، با زیرکی و هوش��یاری 
بس��یار، صحنه ای پدید م��ی آورد تا در آن 
نمایشی از یکسونگری و تندروی به تماشا 
گذارد و سرانجام طریق مدارا و راه اعتدال 

در پیش روی ما گذارد.

س��عدی نقد بی پرواِی ث��روت و قدرت 
را ب��ر زبان درویش��ی می گ��ذارد تا بگوید 
که »توانگر را پای ارادت شکس��ته است« 
و آنک��ه »کریم��ان را به دس��ت اندر درم 
نیس��ت/ خداوندان نعمت را َکَرم نیست«. 
س��عدی اما در این داستان، نقش ثناگویی 
توانگران و نقادی درویشی و تنگدستی را 
خود به عهده می گیرد و بی محابا در وصف 
تنگدستی می گوید که »از معده خالی چه 
ق��ّوت آید وز دس��ت تهی چه م��رِوت و از 

دست گرسنه چه خیر«.
این سخن مبالغه آمیز بر درویش سخت 
می آید و عنان طاقت از دس��ت می دهد و 
توانگران را »مشتی متکبر مغرور و مفتتن 
جاه و ثروت« می خواند که »سخن نگویند 
اال به س��فاهت و نظر نکنند اال به کراهت. 
علما را به گدایی منس��وب کنند و فقرا را 
به بی س��روپایی معیوب گردانند و به عّزت 
مالی که دارند و ع��ّزت جاهی که پندارند 
برتر از همه نش��ینند و خ��ود را به از همه 

ببینند«.
سعدی برآش��فته می ش��ود و می گوید 
»مذمت اینان روا مدار که خداوند َکَرمند. 
بر بخل خداونداِن نعمت وقوف نیافته ای اال 
به علت گدایی، وگرنه هر که طمع یکس��و 
نه��د، کریم و بخلش یکی نماید. و س��نت 
جاهالنه اس��ت که چون به دلیل از خصم 

فرو مانند، سلسله خصومت بجنبانند«.
چنان که از دیرباز تا امروز، جدل و جدال 
میان طرفداران توانگران و سرمایه داران با 
هواداران تنگدس��تان و زحمتکشان ادامه 
دارد، جدال سعدی و مدعی نیز چنان باال 
می گیرد که چه بسا به گریبانگیری برسد. 
س��عدی در اینج��ا بازیگر دیگ��ری را وارد 

صحنه نمایش��ش می کن��د. او قاضی را به 
داوری فرامی خواند تا »مرافعه این سخن« 
را با حکم عادالنه خود فیصله دهد. قاضی 
راه اعتدال در پیش می گیرد و هم ثناگوی 
توانگ��ران و هم طرف��دار تهی دس��تان را 
از مبالغ��ه و تندروی پرهی��ز می دهد و به 
م��دارا و اعتدال می خواند و آنکه: »مقربان 
حق تعال��ی توانگرانن��د، درویش س��یرت و 

درویشانند، توانگرهمت«.
و چنین اس��ت که س��خن س��عدی در 
جه��ان پراکنده می ش��ود و آنچه بیش از 
همه اندیش��مندان اروپایی را به سوی آثار 
سعدی می کشاند، ژرفای اندیشه و زیبایی 
س��خن اوس��ت و اخالق گرای��ی و روادری 

نهفته در آثارش.

جهانی به پیش�واز س�خن س�عدی 
می رود

 ب��ا نگاهی گ��ذرا، تنها ب��ه ترجمه آثار 
س��عدی به برخی زبان های اروپایی، نشان 
می دهد که س��عدی بسیار پیش تر از دیگر 
سخنس��رایان نامدار پارس��ی زبان، شهرت 
جهان��ی یافته و در دل پی��ر و جوان جای 

گرفته و بر زبان خاص و عام افتاده است.
در س��ال 1634 میالدی آن��دره دوریه، 
فرانس��وی،  دیپلم��ات  و  شرق ش��ناس 
بخش هایی از گلستان را به زبان فرانسوی 
ترجمه می کند. دوریه با آنکه ترجمه قرآن 
را پیش ت��ر از ترجمه گلس��تان آغاز کرده 
بود، اما »قرآن محمد« او سیزده سال پس 

از گلستان منتشر می شود.
یک س��ال بعد، نخستین ترجمه آلمانی 
گلس��تان از روی مت��ن ترجمه فرانس��وی 
منتش��ر می ش��ود. گئورگی��س گنتیوس، 
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مقربان : "خواند و آنکه دھد و به مدارا و اعتدال می دستان را از مبالغه و تندروی پرھيز می ھم طرفدار تھی
  ".سيرت و درويشانند، توانگرھمت يشتعالی توانگرانند، درو حق

شود و آنچه بيش از ھمه انديشمندان اروپايی را به  و چنين است که سخن سعدی در جھان پراکنده می
گرايی و روادری نھفته در  کشاند، ژرفای انديشه و زيبايی سخن اوست و اخالق سوی آثار سعدی می

  .آثارش

  رود جھانی به پيشواز سخن سعدی می

  

دھد که سعدی بسيار  ھای اروپایی، نشان می ھی گذرا، تنھا به ترجمه آثار سعدی به برخی زبانبا نگا
زبان، شھرت جھانی یافته و در دل پير و جوان جای گرفته و بر  تر از دیگر سخنسرایان نامدار پارسی پيش

  .زبان خاص و عام افتاده است

ھایی از گلستان را به زبان  ت فرانسوی، بخششناس و ديپلما ميالدی آندره دوريه، شرق ١۶٣۴در سال 
قرآن "تر از ترجمه گلستان آغاز کرده بود، اما  دوريه با آنکه ترجمه قرآن را پيش. کند فرانسوی ترجمه می

  .شود او سيزده سال پس از گلستان منتشر می" محمد

گئورگيس . شود ییک سال بعد، نخستين ترجمه آلمانی گلستان از روی متن ترجمه فرانسوی منتشر م
ای کامل از گلستان را به زبان التين به  ميالدی ترجمه ١۶۵١گنتيوس، نويسنده و ديپلمات آلمانی، در سال 

  .رساند در آمستردام به چاپ می) فارسی و التين(صورت دوزبانه 

متن  ای است که آدام اولئاریوس برای نخستين بار بر اساس ھای تأثيرگذار، ترجمه اما يکی از ترجمه
آغاز ھر فصل . کند ميالدی در آمستردام منتشر می ١۶۵۴دھد و در سال  فارسی به زبان آلمانی انجام می

آشنايی انديشمندان اروپايی عصر روشنگری . از اين ترجمه، با تصاويری جالب و جذاب آراسته شده است
و آشنايی کسانی چون با سعدی نيز نخستين بار با ھمين ترجمه اولئاریوس از گلستان صورت گرفت 
  .الفونتن، ولتر، يوھان گوتفريد ِھرِدر و ُولفگانگ گوته را با آثار سعدی فراھم آورد

ميالدی سه ترجمه به زبان فرانسه،  ١٩٠٠تا  ١٨٠٠ھای  از گلستان و بوستان سعدی تنھا در ميان سال
ه زبان آلمانی انتشار ھفت ترجمه به انگليسی، يک ترجمه به زبان لھستانی و بيش از ھشت ترجمه ب

 ١٧٩١ھا بر اساس نسخه کليات سعدی صورت گرفت که جان ھارينگتون در سال  تمام اين ترجمه. یابد می
  .ميالدی به خط نستعليق در کلکته منتشر کرده بود



نویس��نده و دیپلم��ات آلمانی، در س��ال 
1651 میالدی ترجمه ای کامل از گلستان 
را به زبان التین به صورت دوزبانه )فارسی 

و التین( در آمستردام به چاپ می رساند.
ام��ا یک��ی از ترجمه ه��ای تأثیرگ��ذار، 
ترجمه ای اس��ت که آدام اولئاریوس برای 
نخستین بار بر اساس متن فارسی به زبان 
آلمان��ی انجام می دهد و در س��ال 1654 
می��الدی در آمس��تردام منتش��ر می کند. 
آغاز هر فصل از ای��ن ترجمه، با تصاویری 
جالب و جذاب آراسته شده است. آشنایی 
اندیش��مندان اروپایی عصر روش��نگری با 
سعدی نیز نخس��تین بار با همین ترجمه 
اولئاری��وس از گلس��تان ص��ورت گرفت و 
آشنایی کسانی چون الفونتن، ولتر، یوهان 
گوتفرید ِه��رِدر و ُولفگانگ گوته را با آثار 

سعدی فراهم آورد.
از گلس��تان و بوستان س��عدی تنها در 
میان س��ال های 1800 تا 1900 میالدی 
س��ه ترجمه به زبان فرانسه، هفت ترجمه 
به انگلیسی، یک ترجمه به زبان لهستانی 
و بیش از هش��ت ترجمه ب��ه زبان آلمانی 
انتش��ار می یابد. تم��ام ای��ن ترجمه ها بر 
اساس نسخه کلیات سعدی صورت گرفت 
ک��ه ج��ان هارینگت��ون در س��ال 1791 
میالدی به خط نستعلیق در کلکته منتشر 

کرده بود.

س�تايش ب�زرگان ادبیات آلم�ان از 
سعدی

ِه��رِدر و گوته در آثارش��ان از س��خنان 
آموزنده و اخالق گرایانه سعدی و رواداری 
او بهره بس��یار گرفته اند. ه��ردر در جایی 
می گوی��د: »بس اس��ت، به ان��دازه کافی 
غزل ه��ای حافظ را ش��نیده ایم. س��عدی 
به مراتب برایمان مفیدتر اس��ت... س��عدی 
ب��رای م��ن در دوران جوان��ی آم��وزگاِر 

دوست داشتنی اخالق بود«.
گوته در یادداش��ت ها و رس��اله هایی که 
ب��رای درک بهتر »دیوان غربی- ش��رقی« 
نگاشته اس��ت، در کنار دیگر بزرگان ادب 
فارس��ی، به معرفی سعدی می پردازد و در 
شرح س��اقی نامه و شرط ش��اهدبازی، دو 
حکایت از گلس��تان را نیز ب��ه مثل بازگو 
می کن��د؛ از آنجمله حکایت��ی که در باب 
»عشق و جوانی« آمده و ماجرای آشنایی 

س��عدی با پس��ری اس��ت در کاش��غر که 
»مقدمه نحو زمخش��ری در دست داشت 

و...«.
در می��ان ترجمه هایی که از گلس��تان 
ب��ه زب��ان آلمانی ص��ورت گرفته اس��ت، 
بی ُگمان ترجمه منظوم اشعار گلستان که 
»فریدریش روکرت«، زبان ش��ناس و شاعر 
آلمانی در س��ال 1847 می��الدی به انجام 
رس��اند، از بهترین و زیباترین ترجمه هایی 
است که تا کنون از این دفتر منتشر شده 

است.
ترجمه روکرت از گلس��تان بیش از سی 
سال پس از مرگ او، نخستین بار به سال 
1895 می��الدی در »مجل��ه تاریخ ادبیات 
تطبیقی« منتشر ش��د. او بوستان سعدی 
را نیز ب��ه صورتی زیبا ب��ه آلمانی ترجمه 
کرد. انتش��ار این کتاب نیز در زمان حیات 
او صورت نگرفت. این ترجمه از بوس��تان، 
تاکنون چندین بار در آلمان منتش��ر شده 

است که واپسین نوبت آن در سال 2013 
میالدی بود.

روک��رت گزی��ده ای از غزلیات س��عدی 
را نی��ز به آلمانی ترجمه ک��رد. طرفه آنکه 
ترجم��ه او از غزلیات ه��م در زمان حیات 
او منتش��ر نشد و بیست و هفت سال پس 
از مرگش، در سال 1893 میالدی به چاپ 

رسید.
با این همه، ترجمه های بوس��تان نسبت 
ب��ه ترجمه هایی که از گلس��تان س��عدی 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت، چندان ب��ا اقبال 
عالقه مندان به ادبیان کالسیک فارسی در 
اروپا روبرو نشد. شاید »جان آربری« حق 
داش��ت که می گفت از ترجمه هایی که تا 
کنون از بوس��تان به انگلیسی منتشر شده 
اس��ت چنان برمی آید ک��ه این درخت در 

خاک اروپا به بار نمی نشیند. 
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  ستايش بزرگان ادبيات آلمان از سعدی

  

ھردر . اند و رواداری او بھره بسيار گرفتهگرایانه سعدی  ِھرِدر و گوته در آثارشان از سخنان آموزنده و اخالق
مراتب برايمان  سعدی به. ايم ھای حافظ را شنيده بس است، به اندازه کافی غزل: "گويد در جايی می
  ".داشتنی اخالق بود سعدی برای من در دوران جوانی آموزگاِر دوست... مفيدتر است

نگاشته است، در کنار ديگر " شرقی - یوان غربید"ھایی که برای درک بھتر  ھا و رساله گوته در یادداشت
نامه و شرط شاھدبازی، دو حکایت از  پردازد و در شرح ساقی بزرگان ادب فارسی، به معرفی سعدی می

آمده و ماجرای " عشق و جوانی"کند؛ از آنجمله حکایتی که در باب  گلستان را نيز به مثل بازگو می
  ...".مقدمه نحو زمخشری در دست داشت و" آشنایی سعدی با پسری است در کاشغر که

ُگمان ترجمه منظوم اشعار  ھایی که از گلستان به زبان آلمانی صورت گرفته است، بی در ميان ترجمه
ميالدی به انجام رساند، از  ١٨۴٧شناس و شاعر آلمانی در سال  ، زبان"فریدریش روکرت"گلستان که 

  .کنون از این دفتر منتشر شده استھايی است که تا  بھترین و زیباترین ترجمه

مجله "ميالدی در  ١٨٩۵ترجمه روکرت از گلستان بيش از سی سال پس از مرگ او، نخستين بار به سال 
انتشار . او بوستان سعدی را نيز به صورتی زیبا به آلمانی ترجمه کرد. منتشر شد" تاریخ ادبيات تطبيقی

اين ترجمه از بوستان، تاکنون چندين بار در آلمان منتشر شده  .این کتاب نيز در زمان حيات او صورت نگرفت
  .ميالدی بود ٢٠١٣است که واپسين نوبت آن در سال 

طرفه آنکه ترجمه او از غزليات ھم در زمان . آلمانی ترجمه کرد ای از غزليات سعدی را نيز به روکرت گزیده
  .چاپ رسيد ميالدی به ١٨٩٣حيات او منتشر نشد و بيست و ھفت سال پس از مرگش، در سال 

ھايی که از گلستان سعدی صورت گرفته است، چندان  ھای بوستان نسبت به ترجمه با اين ھمه، ترجمه
حق داشت که " جان آربری"شاید . مندان به ادبيان کالسيک فارسی در اروپا روبرو نشد با اقبال عالقه

آید که این  انگليسی منتشر شده است چنان برمیھایی که تا کنون از بوستان به  گفت از ترجمه می
  .نشيند درخت در خاک اروپا به بار نمی
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'وضعيت بحرانی' صنعت خودروی ايران

مرک��ز پژوهش های مجلس  وضعیت 
صنعت خودروی اکش��ور را »بحرانی« 
توصیف کرده و پیش��نهاد داده اس��ت 
برای بیرون رف��ت از این وضعیت باید 
استراتژی این صنعت به طور »جدی و 

اساسی« بازنگری شود.

در گزارش مفصل مرکز پژوهش��های 
مجلس که بازوی تحقیقاتی نمایندگان 
به حس��اب می آید، برای نش��ان دادن 
حال و روز صنعت خودروی ایران، این 
صنعت به پنج دوره تقسیم شده است.

دوره اول از ش��کل گی��ری صنع��ت 
خودروسازی در سال 1336خورشیدی 
شروع می شود و دو سال بعد از انقالب 

ادامه می یابد.

بع��د از آن در دوره جن��گ هش��ت 
س��اله جنگ با عراق این صنعت دچار 

»رکود ش��دید«ی می ش��ود ولی بعد 
از پای��ان جن��گ دولت برای رس��یدن 
ب��ه خودکفایی توجه وی��ژه ای به این 
صنع��ت دارد و افزایش تولد خودرو در 
داخل کش��ور را جزو برنامه های خود 

قرار می دهد.

این دوره تا س��ال 1384 یعنی زمان 
به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد 
ادام��ه یاف��ت. اما پ��س از آن دوره ای 
آغاز می ش��ود که تا س��ال 1390 که 
مرکز پژوهشهای مجلس آن را »پیری 
توصیف  خ��ودرو  صنعت  زودهن��گام« 
می کند، ادامه م��ی یابد. در این دوره 
تولید خودرو به یک میلیون 600 هزار 
دس��تگاه در سال رس��ید و رشد خیره 

کننده ای داشت. 

بعد از آن دوره ای دو س��اله تا سال 

1392 آغاز می ش��ود که کارشناس��ان 
مرک��ز پژوهش��های مجل��س از آن به 
عن��وان »دوره اف��ول تولی��د« یاد می 
کنند و تولید خ��ودرو یکباره به کمتر 
از 600 هزار دستگاه در سال می رسد. 
ای��ن یعنی تولید می��زان تولید خودرو 
به میزان یک دهه پیش��تر، یعنی سال 

1381 برگشت.

انجمن خودروس��ازان نشان  گزارش 
می دهد که سال گذشته خودروسازان 
ایران��ی دو ه��زار میلیارد توم��ان زیان 
داده ان��د و اکن��ون ت��الش دارن��د تا 
قیم��ت خ��ودرو را افزایش دهن��د. اما 
مخالف��ت بر س��ر افزای��ش قیمت، در 
س��طح گس��تره ای وجود دارد و احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
گفته است که »در صورت تداوم عرضه 
خودرو با قیمت های کنونی، خس��ارت 

گزارش  15فصلنامه ايران و انگليس شماره 50



فصلنامه ايران و انگليس شماره 50گزارش  16 

خودروس��ازان در س��ال جاری بیش از 
سال گذشته خواهد بود.«

ای��ن در حال��ی اس��ت که یک��ی از 
مش��کالت فعلی صنعت خودرو کمبود 
نقدینگی اس��ت و به دلی��ل باال بودن 
نرخ سود بانکی و طوالنی بودن پروسه 
دریافت وام، شرکت های خودروسازی 
قادر به تامین منابع مالی خود نیستند.

تحري�م؛ پاش�نه آش�يل صنعت 
خودرو

بررس��ی های آماری نشان می دهد 
ک��ه صنعت خودرو به دلیل وابس��تگی 
ش��دید به خارج، بعد از ش��روع تحریم 
های بین المللی دچار افت تولید ش��د 
و مرکز پژوهش��ها می گوی��د که برای 
جلوگیری از ب��روز چنین وضعیتی در 

آینده چه باید کرد.

این گزارش با بررس��ی وضعیت این 
صنع��ت می گوی��د که اولین مش��کل 
ای��ن صنع��ت باال ب��ودن قیم��ت تمام 
ش��ده خودروه��ای داخلی اس��ت که 
تح��ت حمایت دولت تولید می ش��وند 
و مدیران ش��رکت های خودروس��ازی 
از س��وی دولت انتخاب می ش��وند که 
عمدتا ب��ا تغییر دولت ها نیز تغییر می 

کنند.

مش��تریان داخل��ی ق��درت انتخاب 
مح��دودی دارن��د و ناچ��ار ب��ه خرید 

خودروهای داخلی بی کیفیت هستند
بخش��ی از صنعت خودرو خصوصی 
شده است، اما هنوز بنابر قوانین موجود 
دولت می تواند 20 درصد از سهام این 
صنایع را در دس��ت داش��ته باشد و به 
نظر مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس 

باید این قانون لغو شود.

خودروسازان ایرانی عمدتا در بازاری 
ب��دون رقاب��ت فعالیت م��ی کنند و به 
دلیل باال ب��ودن تعرفه واردات خودرو، 

انتخ��اب  ق��درت  داخل��ی  مش��تریان 
مح��دودی دارن��د و ناچ��ار ب��ه خرید 
خودروهای داخلی هس��تند. از همین 
رو توج��ه چندانی ب��ه تکنولوژی های 
جدید نمی ش��ود و تولی��د خودروهای 
بی کیفی��ت و غیرقابل رقابت همچنان 

ادامه دارد.

م��ی  مجل��س  پژوهش��های  مرک��ز 
گوی��د خودروهایی ک��ه در ایران تولید 
می ش��وند »20 تا 30 س��ال پیش در 
کش��ورهای پیش��رفته تولید و استفاده 
می ش��ده اند.« و عم��ده خالقیتی که 
در خوردوه��ای داخلی ص��ورت گرفته 
»تغییر در چراغ، سپر و نهایتا برداشتن 
موتور ی��ک خودرو و س��وار کردن آن 

روی خودروی دیگر است.«

خودروس��ازان  اخی��ر  س��الهای  در 
»امکانات اولیه ای نظیر کیسه هوا، ترمز 
ضد قفل )ABS(، فرمان هیدرولیک و 
کول��ر و... به صورت آپش��ن با دریافت 
هزینه بیش��تر بر روی خ��ودرو« نصب 

می کنند.

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه اگ��ر در 
کش��ورهای پیش��رفته خودرویی یکی 
از همین امکانات را نداش��ته باشد »به 
دلی��ل کاه��ش تقاضا، بازار خ��ود را از 

دست خواهد داد.«

خصوصی سازی واقعی صنعت 
خودرو

در س��ال ه��ای اخیر خودروس��ازان 
ایرانی سعی کرده اند تا در کشورهایی 
نظی��ر س��وریه، ب��الروس، آذربایجان، 
ونزوئال و سنگال واحدهایی برای تولید 
خودروایج��اد کنن��د، اما ب��ه نظرمرکز 
ای��ن کاربدون  پژوهش��های مجل��س، 
ایج��اد جای��گاه های خدم��ات پس از 
فروش که »به س��رمایه گذاری عظیم« 
نیاز دارد و ام��کان ورودرقبای خارجی 
که محصوالت ایران��ی توانایی رقابت با 

آنها را ندارند، درش��رایط فعلی مناسب 
نیست.

کش��ورهایی که ای��ران در آنها خط 
تولی��د خودرو راه ان��دازی کرده عمدتا 
»دارای رابطه سیاس��ی خ��وب، قوانین 
گمرکی مناسب و صنعت خودروسازی 
ضعیف هستند در حالی که ایجاد خط 
تولید در کشورهای دیگر زمانی مناسب 
اس��ت که »ب��ا افزایش تولی��د، کاهش 
هزینه ه��ای ثابت و افزای��ش کیفیت، 
موجبات ایج��اد رقاب��ت و پایداری در 

عرصه جهانی فراهم شود.«

پیشنهاد ش��ده که صنعت خودرو به 
بخش خصوص��ی واقعی واگذار ش��ود 
و ب��ا کاه��ش پلکان��ی تعرف��ه واردات 
خود، س��ازندگان داخلی ب��ه »ارتقای 
کیف��ی خودرووافزایش رقابت پذیری« 

وادارشوند.

 مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می 
کند ک��ه »صنعت خودروس��ازی ایران 
در ش��رایط خوبی به س��ر نم��ی برد و 
توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی 
را نخواهد داش��ت مگر این که با اتخاذ 
تصمیمات اس��تراتژیک و کارشناس��ی 
ش��ده، تغییرات بنیادی در این صنعت 

به وجود آید.«

از نیازهای اولیه جهانی شدن صنعت 
خ��ودرو »تولی��د باال و محص��ول قابل 
رقابت« است و برای همین هم شرکت 
های بزرگ خودروس��ازی ب��ا همدیگر 
ادغام شدند ولی به عقیده کارشناسان 
مرکز پژوهش��های مجلس در ش��رایط 
فعلی با مدیریت دولتی و قوانین دست 
و پاگیر ادغام ش��رکت های خودروساز 
داخل��ی کمک چندانی ب��ه این صنعت 
نم��ی کن��د و بای��د »س��اختار صنعت 

خودروسازی اصالح شود.«



کجا پاسپورت ارزان می فروشند؟

یک��ی از صحنه های کلیش��ه ای در 
فیلمه��ای جاسوس��ی و از جمله جیمز 
بان��د، این اس��ت که قهرمان داس��تان 
چمدانی مملو از پول نقد و پاس��پورت 
ه��ای رنگارنگ همراه خ��ود دارد تا در 
لحظ��ه مناس��ب بتواند به س��رعت از 
معرکه خارج شود. اما در سالهای اخیر 
اکثریت افرادی که از پاس��پورت دوم و 
سوم اس��تفاده می کنند نه جاسوسان 
حرف��ه ای بلکه کس��انی هس��تند که 
اصطالحا به آنها می گویند »شهروندان 

اقتصادی«.
کریس��تین کالین کارشناس تابعیت 
در موسسه حقوقی هنلی و شرکا که به 

مش��تریان خود در مورد بهترین کشور 
برای خرج کردن پول نقدشان مشاوره 
می دهد، می گوید که هرسال چندین 
ه��زار نف��ر از ش��هروندان کش��ورهای 
مختلف برای گرفتن پاسپورت دوم و یا 
سوم خود حدود دو میلیارد دالر خرج 

می کنند.
او م��ی افزاید:«درس��ت مث��ل تنوع 
بخشیدن به حوزه های سرمایه گذاری، 
افراد ت��الش می کنند که ب��ر تعداد و 
تنوع پاس��پورت های خ��ود بیافزایند. 
به نظر می رس��د که شهروندان چین، 
روسیه و کشورهای خاورمیانه بیش از 

همه از این روش استفاده می کنند.«

کشورهای فقیر و محتاج پول نقد نیز 
این نکته را دریافته اند. فقط طی سال 
گذش��ته در کشورهای آنتیگوا و باربودا 
)جزایری در حاش��یه دریای کارائیب(، 
گرن��ادا ) در ش��رق دری��ای کارائیب(، 
مال��ت در دری��ای مدیتران��ه، هلن��د و 
اس��پانیا مقررات جدیدی وضع ش��ده 
که در مقابل انتقال پول نقد و س��رمایه 
گذاری در این کش��ورها به متقاضیان 
متمول تابعیت مستقیم می دهند و یا 
راه سریعی را برای دادن تابعیت به آنها 

می گشاید.
به همین خاط��ر نگرانی ها در مورد 
ش��فافیت و حسابرسی در این زمینه و 
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 فروشند؟ کجا پاسپورت ارزان می

 نيویورک - سی  بی کيم جيتلسون خبرنگار بی

 

قدیمی ترین برنامه اعطای تابعيت در مقابل سرمایه گذاری را در ميان کشورھای سنت کيتس و نویس 
 جھان دارد

ای در فيلمھای جاسوسی و از جمله جيمز باند، این است که قھرمان  یکی از صحنه ھای کليشه
داستان چمدانی مملو از پول نقد و پاسپورت ھای رنگارنگ ھمراه خود دارد تا در لحظه مناسب 

اما در سالھای اخير اکثریت افرادی که از پاسپورت دوم و . ه سرعت از معرکه خارج شودبتواند ب
سوم استفاده می کنند نه جاسوسان حرفه ای بلکه کسانی ھستند که اصطالحا به آنھا می 

 ."شھروندان اقتصادی"گویند 

در  کریستين کالين کارشناس تابعيت در موسسه حقوقی ھنلی و شرکا که به مشتریان خود
مورد بھترین کشور برای خرج کردن پول نقدشان مشاوره می دھد، می گوید که ھرسال چندین 

ھزار نفر از شھروندان کشورھای مختلف برای گرفتن پاسپورت دوم و یا سوم خود حدود دو 
 .ميليارد دالر خرج می کنند

تالش می کنند که درست مثل تنوع بخشيدن به حوزه ھای سرمایه گذاری، افراد :"او می افزاید
به نظر می رسد که شھروندان چين، روسيه و . بر تعداد و تنوع پاسپورت ھای خود بيافزایند

 ".کشورھای خاورميانه بيش از ھمه از این روش استفاده می کنند

فقط طی سال گذشته در کشورھای . کشورھای فقير و محتاج پول نقد نيز این نکته را دریافته اند
، مالت در )در شرق دریای کارائيب( ، گرنادا )جزایری در حاشيه دریای کارائيب(ودا آنتيگوا و بارب

دریای مدیترانه، ھلند و اسپانيا مقررات جدیدی وضع شده که در مقابل انتقال پول نقد و سرمایه 
گذاری در این کشورھا به متقاضيان متمول تابعيت مستقيم می دھند و یا راه سریعی را برای 

 .عيت به آنھا می گشایددادن تاب
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پیامده��ای مالی و قانون��ی آن افزایش 
یافته است. درماه ژانویه امسال ویویان 
ردین��گ مع��اون کمس��یون اروپ��ا در 
س��خنرانی خود گفت:« ش��هروندی و 

تابعیت را نباید فروخت.«
ولی در حال حاضر به نظر می رس��د 
که ش��انس با کس��انی همراه است که 
پول نقد فراوان دارند. چندین کش��ور 
جهان در مقابل انتقال پول و یا سرمایه 
گذاری در کش��ور خود به افراد تابعیت 
دائم داده و یا بدون هیچ شرطی اجازه 

اقامت می دهند.
در نتیجه می توان گفت که این نوع 
از شهروندی ها در حقیقت فروخته می 

شوند.

دومینیکا
جمعی��ت دومینیکا ح��دود 71 هزار 
نفر اس��ت. برخ��ی از ارزیاب��ی ها می 
گویند تعداد ش��هروندان اقتصادی آن 

بالغ بر سه هزار نفر است
دریاف��ت تابعی��ت و پاس��پورت این 
کش��ور که جزی��ره کوچکی اس��ت در 
دریای کارائیب از هر جای دیگر ارزانتر 
است. در مقابل 100 هزار دالر سرمایه 
گ��ذاری به عالوه هزین��ه های اداری و 
انجام یک مصاحب��ه حضوری در خود 
این کشور می توان تابعیت آن را خرید.
ب��ا این همه کارشناس��ان ی��ادآوری 

می کنند که ب��ا توجه به اینکه کمیته 
مسئول انجام این مصاحبه ها فقط یک 
بار در ماه تش��کیل جلسه می دهد در 
عمل گرفتن پاسپورت دومینیکا ممکن 

است بین 5 تا 14 ماه طول بکشد.
با توج��ه ب��ه اینکه دومینی��کا جزو 
کشورهای مش��ترک المنافع )همسود( 
است ش��هروندان این کشور در بریتانیا 
امتی��ازات ویژه ای دارن��د و می توانند 
ب��دون ویزا ب��ه بیش از پنجاه کش��ور 

جهان از جمله سوئیس سفر کنند.

سنت کیتس و نويس
›ویزای طالیی‹

برخی از کش��ورهای جه��ان در برابر 
س��رمایه گذاری به ش��کل بالواس��طه 
تابعیت نمی دهند ول��ی به متقاضیان 
متمول با ش��روط بسیار ساده ای اجازه 
اقامت می دهند. این اجازه اقامت پس 
از مدتی به کس��ب تابعی��ت منجر می 
ش��ود. این نوع کس��ب اج��ازه اقامت و 
شهروندی »ویزای طالیی« لقب گرفته 

است.
این کشورها عبارتند از

پرتغال 	•
بلژیک 	•

استرالیا 	•
بریتانیا 	•
آمریکا 	•

سنگاپور 	•
اسپانیا 	•

این کش��ور کوچ��ک ک��ه مجموعه 
جزایری است در دریای کارائیب، یکی 
از قدیمی ترین کش��ورهایی اس��ت که 
طرح اعطای تابعیت در ازای س��رمایه 
گذاری در آن اجرا می ش��ود و س��ابقه 

آن به سال 1984 بازمی گردد.
دو روش ب��رای کس��ب تابعیت این 
کش��ور وج��ود دارد. روش ارزانتر اهدا 
250 هزار دالر به بنیاد توس��عه صنایع 
شکر است که یک بنگاه خیریه عمومی 
است. این پول غیرقابل استرداد است. و 
روش دوم که کمی گرانتر است سرمایه 
گذاری حداقل 400 هزار دالر در بخش 

امالک و مستقالت این کشور است.
وزارت خزان��ه داری آمریکا از مدتی 
پی��ش روی این طرح تمرک��ز کرده و 
هش��دار داده اس��ت که اتباع ایران می 
توانن��د پاس��پورت های این کش��ور را 
گرفته و با استفاده از آن به آمریکا سفر 
کرده و ی��ا در آمریکا س��رمایه گذاری 
کنند. چنین اقدامی ناقض تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ایران است. دولت 
سنت کیتس و نویس در دسامبر سال 
2011 دادن پاس��پورت به اتباع ایرانی 

را متوقف کرد.
ب��ا ای��ن هم��ه کریس��تین کالین از 
موسس��ه حقوقی هنلی و شرکا که در 
راه ان��دازی طرح اعط��ا تابعیت در این 
کش��ور مشارکت داش��ته می گوید:«با 
وجودی که این طرح مش��کالت خاص 
خود را دارد اما در این کشور به خوبی 
اداره می ش��ود و این مورد را می توان 
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به ھمين خاطر نگرانی ھا در مورد شفافيت و حسابرسی در این زمينه و پيامدھای مالی و 
درماه ژانویه امسال ویویان ردینگ معاون کمسيون اروپا در . قانونی آن افزایش یافته است

 ".شھروندی و تابعيت را نباید فروخت:" سخنرانی خود گفت

. ر می رسد که شانس با کسانی ھمراه است که پول نقد فراوان دارندولی در حال حاضر به نظ
چندین کشور جھان در مقابل انتقال پول و یا سرمایه گذاری در کشور خود به افراد تابعيت دائم 

 .داده و یا بدون ھيچ شرطی اجازه اقامت می دھند

 .ی شونددر نتيجه می توان گفت که این نوع از شھروندی ھا در حقيقت فروخته م

 دومينيکا

 

برخی از ارزیابی ھا می گویند تعداد شھروندان . ھزار نفر است ٧١جمعيت دومينيکا حدود 
 اقتصادی آن بالغ بر سه ھزار نفر است

دریافت تابعيت و پاسپورت این کشور که جزیره کوچکی است در دریای کارائيب از ھر جای دیگر 
ھزار دالر سرمایه گذاری به عالوه ھزینه ھای اداری و انجام یک  ١٠٠در مقابل . ارزانتر است

 .مصاحبه حضوری در خود این کشور می توان تابعيت آن را خرید

با این ھمه کارشناسان یادآوری می کنند که با توجه به اینکه کميته مسئول انجام این مصاحبه 
سپورت دومينيکا ممکن است بين ھا فقط یک بار در ماه تشکيل جلسه می دھد در عمل گرفتن پا

 .ماه طول بکشد ١۴تا  ۵

است شھروندان این کشور ) ھمسود(با توجه به اینکه دومينيکا جزو کشورھای مشترک المنافع 
در بریتانيا امتيازات ویژه ای دارند و می توانند بدون ویزا به بيش از پنجاه کشور جھان از جمله 

 .سوئيس سفر کنند

 سنت کيتس و نویس

 'ویزای طالیی'
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برخی از کشورھای جھان در برابر سرمایه گذاری به شکل بالواسطه تابعيت نمی دھند ولی به 
این اجازه اقامت پس از مدتی . متقاضيان متمول با شروط بسيار ساده ای اجازه اقامت می دھند

لقب  "ویزای طالیی"این نوع کسب اجازه اقامت و شھروندی . به کسب تابعيت منجر می شود
 .گرفته است

 این کشورھا عبارتند از

پرتغال 
بلژیک 
استراليا 
بریتانيا 
آمریکا 
سنگاپور 
اسپانيا 

این کشور کوچک که مجموعه جزایری است در دریای کارائيب، یکی از قدیمی ترین کشورھایی 
است که طرح اعطای تابعيت در ازای سرمایه گذاری در آن اجرا می شود و سابقه آن به سال 

 .بازمی گردد ١٩٨۴

ھزار دالر به بنياد توسعه  ٢۵٠روش ارزانتر اھدا . دو روش برای کسب تابعيت این کشور وجود دارد
و روش دوم . این پول غيرقابل استرداد است. صنایع شکر است که یک بنگاه خيریه عمومی است

تقالت این کشور ھزار دالر در بخش امالک و مس ۴٠٠که کمی گرانتر است سرمایه گذاری حداقل 
 .است

وزارت خزانه داری آمریکا از مدتی پيش روی این طرح تمرکز کرده و ھشدار داده است که اتباع 
ایران می توانند پاسپورت ھای این کشور را گرفته و با استفاده از آن به آمریکا سفر کرده و یا در 

. ی آمریکا عليه ایران استچنين اقدامی ناقض تحریم ھای اقتصاد. آمریکا سرمایه گذاری کنند
 .دادن پاسپورت به اتباع ایرانی را متوقف کرد ٢٠١١دولت سنت کيتس و نویس در دسامبر سال 

با این ھمه کریستين کالين از موسسه حقوقی ھنلی و شرکا که در راه اندازی طرح اعطا تابعيت 
ص خود را دارد اما در با وجودی که این طرح مشکالت خا:"در این کشور مشارکت داشته می گوید

 ".این کشور به خوبی اداره می شود و این مورد را می توان یک مدل خوب تلقی کرد

فصلنامه ايران و انگليس شماره 50  گزارش 18 



 19گزارشفصلنامه ايران و انگليس شماره 50 

یک مدل خوب تلقی کرد.«
او م��ی افزای��د ب��رای »ش��هروندان 
جهان��ی« کش��ورهای ح��وزه کارائیب 
نقاط خوبی هس��تند چ��ون می توانند 
پاس��پورت انتقالی و یا موقت خود را به 
س��ادگی در این کشورها دریافت کنند 
و بع��د از طریق س��رمایه گذاری های 
بزرگتر در سایر طرح های »شهروندی 
اقتصادی« مثل س��نگاپور و یا پرتغال 

موقعیت خود را تثبیت کنند.«

آنتیگوا و باربودا

آنتیگوا و باربودا از سال 2013 طرح 
اعطای تابعیت در مقابل سرمایه گذاری 

را به اجرا گذاشته است
ای��ن جزیره کوچک ح��وزه کارائیب 
طرح اعطای تابعیت در مقابل س��رمایه 
گذاری را از س��ال 2013 شروع کرده 
و مقررات آن با س��نت کیتس و نویس 
کامال شباهت دارد که عبارتند از 400 
هزار دالر س��رمایه گذاری در امالک و 
مس��تغالت و یا اهدا 200 هزار دالر به 

یک بنگاه خیریه عمومی.
بالدوین اسپنس��ر نخس��ت وزیر این 
کش��ور در س��خنرانی به هن��گام اعالم 
این طرح به دلیلی اشاره کرد که اخیرا 
تعداد بیشتری از کشورها برای اجرای 
طرحه��ای مش��ابه به آن اس��تناد می 

کنند یعنی«افت اقتصاد و از بین رفتن 
راههای سنتی تامین درآمد.«

او در س��خنان خود ع��الوه بر مورد 
سنت کیتس و نویس به قانون مشابهی 
در آمریکا نیز اش��اره ک��رد. طبق ماده 
EB-5 وی��زای آمری��کا، ی��ک تبع��ه 
خارجی با سرمایه گذاری حداقل 500 
هزار دالر در عرصه های مش��خصی که 
م��ی تواند کارآفرین باش��د و ایجاد ده 
فرصت ش��غلی، گری��ن کارت دریافت 

خواهد کرد.
همی��ن  براس��اس   1990 س��ال  از 

مقررات خارجی ها حدود هفت میلیارد 
دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند 
و در مقاب��ل 29 ه��زار نفر گرین کارت 
گرفته اند. البته ای��ن طرح محدودیت 
دارد و س��قف تعدادی که می توانند از 
آن استفاده کنند 10 هزار نفر در سال 

است.
با این همه آقای اسپنسر در سخنان 
خود تاکید کرد که طرح اعطای تابعیت 
آنتیگ��وا و باربودا ش��امل ه��ر کس و 

ناکسی نمی شود.

مالت
پس از مخالف ش��دید اتحادیه اروپا 
دولت مالت مجبور ش��د مقررات خود 
برای اعطای تابعیت در مقابل س��رمایه 

گذاری را تغییر دهد
آیل��ت ش��اچار پروفس��ور حقوق در 
دانش��گاه تورنتو می گوید:«هیچ شکی 
نیست که طرح های موسوم به اعطای 
تابعیت در مقابل س��رمایه گذاری همه 
جا و به خصوص در اروپا رو به گسترش 

است.«

برنامه های شکست خورده
کریس��تین کالین از موسسه حقوقی 
هنلی و شرکا می گوید:«موارد شکست 
این نوع طرح ها از تعداد موفقیت آمیز 
آنها بیشتر بوده اس��ت. به عنوان مثال 
در یک دوره ای پاس��پورت های کشور 
بلیز با پاس��پورت های جعلی یکس��ان 

تلقی می شد.«
ط��رح اعط��ای تابعی��ت در مقاب��ل 
س��رمایه گذاری در کشور بلیز در سال 

2002 متوقف شد.
م��وارد دیگ��ر از توق��ف چنین طرح 

هایی عبارتند از
ایرلند در سال 2001 	•

	•
گرن��ادا در س��ال 2001 ولی  	•
دوباره در سال 2014 از سرگرفته شده 

	•
مونت��ه نگرو در س��ال 2010  	•

تعلیق شد
کشور مالت، از اعضای اتحادیه اروپا، 
اخی��را به خاطر اج��رای چنین طرحی 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طبق 
این طرح هر شهروند خارجی در مقابل 
650 هزار یورو س��رمایه گذاری در این 
کش��ور بدون آنکه الزم باش��د شروط 
و قوانی��ن اقامت را اجرا کن��د تابعیت 
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کشورھای حوزه کارائيب نقاط خوبی ھستند چون می " شھروندان جھانی"او می افزاید برای 
ز طریق توانند پاسپورت انتقالی و یا موقت خود را به سادگی در این کشورھا دریافت کنند و بعد ا

مثل سنگاپور و یا پرتغال " شھروندی اقتصادی"سرمایه گذاری ھای بزرگتر در سایر طرح ھای 
 ".موقعيت خود را تثبيت کنند

 آنتيگوا و باربودا

 

طرح اعطای تابعيت در مقابل سرمایه گذاری را به اجرا گذاشته  ٢٠١٣آنتيگوا و باربودا از سال 
 است

 ٢٠١٣رح اعطای تابعيت در مقابل سرمایه گذاری را از سال این جزیره کوچک حوزه کارائيب ط
ھزار دالر  ۴٠٠شروع کرده و مقررات آن با سنت کيتس و نویس کامال شباھت دارد که عبارتند از 

 .ھزار دالر به یک بنگاه خيریه عمومی ٢٠٠سرمایه گذاری در امالک و مستغالت و یا اھدا 

سخنرانی به ھنگام اعالم این طرح به دليلی اشاره  بالدوین اسپنسر نخست وزیر این کشور در
کرد که اخيرا تعداد بيشتری از کشورھا برای اجرای طرحھای مشابه به آن استناد می کنند 

 ".افت اقتصاد و از بين رفتن راھھای سنتی تامين درآمد"یعنی

. نيز اشاره کرداو در سخنان خود عالوه بر مورد سنت کيتس و نویس به قانون مشابھی در آمریکا 
ھزار دالر در عرصه  ۵٠٠ویزای آمریکا، یک تبعه خارجی با سرمایه گذاری حداقل  EB-۵ طبق ماده

ھای مشخصی که می تواند کارآفرین باشد و ایجاد ده فرصت شغلی، گرین کارت دریافت خواھد 
 .کرد
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کا سرمایه براساس ھمين مقررات خارجی ھا حدود ھفت ميليارد دالر در آمری ١٩٩٠از سال 
البته این طرح محدودیت دارد و . ھزار نفر گرین کارت گرفته اند ٢٩گذاری کرده اند و در مقابل 

 .ھزار نفر در سال است ١٠سقف تعدادی که می توانند از آن استفاده کنند 

با این ھمه آقای اسپنسر در سخنان خود تاکيد کرد که طرح اعطای تابعيت آنتيگوا و باربودا شامل 
 .کس و ناکسی نمی شود ھر

 مالت

 

پس از مخالف شدید اتحادیه اروپا دولت مالت مجبور شد مقررات خود برای اعطای تابعيت در 
 مقابل سرمایه گذاری را تغيير دھد

ھيچ شکی نيست که طرح ھای :"آیلت شاچار پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو می گوید
گذاری ھمه جا و به خصوص در اروپا رو به گسترش موسوم به اعطای تابعيت در مقابل سرمایه 

 ".است

 ھای شکست خورده برنامه

 



خواهد گرفت. براس��اس چنین طرحی 
کس��ب تابعیت مالت ارزانترین تابعیت 

در اتحادیه اروپا می شد.
ژوزف موسکات نخس��ت وزیر مالت 
ارزیاب��ی م��ی کرد که در س��ال اول از 
اجرای این طرح ح��دود 45 نفر تقاضا 
خواهن��د ک��رد و در نتیجه ب��رای این 
کش��ور حدود 30 میلیون یورو درآمد 

خواهد داشت.
پس از فشارهای اتحادیه اروپا دولت 
مالت مجبور شد بخشی از این مقررات 
را تغییر دهد و بر اس��اس این تغییرات 
متقاضیان باید حداقل یک سال ساکن 
مال��ت باش��ند و در عین ح��ال حجم 
س��رمایه گذاری نیز به ی��ک میلیون و 

150 هزار یورو افزایش داده شد.
به گفته پروفس��ور ش��اچار اختالف 
نظر بر س��ر این مورد باعث شد که در 
مورد مفهوم حقوقی و جایگاه تابعیت و 

شهروندی تنش به وجود بیاید.
او م��ی افزاید:«موضوع مورد مجادله 
در حقیقت حس��اس ترین و مهمترین 
تصمیمی است که یک جامعه سیاسی 
با آن مواجه می ش��ود و آن این اس��ت 
ک��ه تعریف دقیق فردی ک��ه می تواند 
تابعی��ت یک کش��ور اتحادی��ه اروپا را 
داش��ته باشد چیس��ت و به چه کسانی 

باید این نوع تابعیت را داد.«
پروفس��ور شاچار:«براساس  به گفته 
طرح ه��ای اعطای تابعی��ت در مقابل 

س��رمایه گذاری میزان پ��ول متقاضی 
عامل تعیین کننده اس��ت. یک چنین 
مقرراتی نقض آشکار معیارهای پذیرش 
شهروندی است که همیشه نکته اصلی 
و مح��وری آن ایجاد یک ن��وع ارتباط 
حقیق��ی و متعادل بین ف��رد و جامعه 

میزبان بوده است.«

قبرس
قبرس به ش��کل قاب��ل مالحظه ای 
هزینه کس��ب تابعیت را کاهش داده تا 
رضایت س��رمایه گذارانی را جلب کند 
ک��ه در دوره نجات اقتصاد این کش��ور 

زیان دیدند
قبرس عضو دیگر اتحادیه اروپا است 
که در برابر س��رمایه گ��ذاری به افراد 
متقاضی به طور مس��تقیم و بالواسطه 
تابعیت می ده��د. در ماه مارس هزینه 
دریافت تابعیت این کشور به دو میلیون 
یورو کاهش یافت. یکی از دالیل اصلی 

ای��ن اقدام جل��ب رضایت ش��هروندان 
روس بود که چند سال پیش به هنگام 
پذیرش ش��روط س��ختگیرانه اتحادیه 
اروپا برای نجات اقتصاد قبرس بخشی 
از س��رمایه های نقد خود را از دس��ت 

دادند.
طب��ق قوانی��ن جدی��د قب��رس یک 
متقاضی جداگانه و مجزا برای کس��ب 
تابعیت هنوز هم باید حداقل 5 میلیون 
ی��ورو در مس��تغالت و ی��ا بانک های 
کش��ور س��رمایه کند. ولی اگر تقاضای 
ش��هروندی به ص��ورت گروهی باش��د 
حداقل آن برای هر گروه 12 میلیون و 
پانص��د هزار یورو و برای هر عضو گروه 

2 میلیون یورو خواهد بود.
ام��ا کریس��تین کالی��ن از موسس��ه 
حقوقی هنلی و ش��رکا در مورد کسب 
تابعی��ت در ازای س��رمایه گ��ذاری در 
قب��رس هش��دار می ده��د و می گوید 
هزینه این کار ابت��دا 28 میلیون یورو 
بود و سپس به 10 میلیون و باالخره به 

5 میلیون کاهش یافته است.
افزاید:«مورد قب��رس نمونه  او م��ی 
خوب��ی از یک روش غلط اجرای چنین 
طرحی اس��ت. آنها یک محصولی را با 
قیمتی بسیار گزاف و غیرواقعی عرضه 
کردند و بعد مجبور شدند هر شش ماه 
یک بار قیمت آن را به ش��دت کاهش 

دهند. واقعا مضحک است.« 

 

9 
 

کا سرمایه براساس ھمين مقررات خارجی ھا حدود ھفت ميليارد دالر در آمری ١٩٩٠از سال 
البته این طرح محدودیت دارد و . ھزار نفر گرین کارت گرفته اند ٢٩گذاری کرده اند و در مقابل 

 .ھزار نفر در سال است ١٠سقف تعدادی که می توانند از آن استفاده کنند 

با این ھمه آقای اسپنسر در سخنان خود تاکيد کرد که طرح اعطای تابعيت آنتيگوا و باربودا شامل 
 .کس و ناکسی نمی شود ھر

 مالت

 

پس از مخالف شدید اتحادیه اروپا دولت مالت مجبور شد مقررات خود برای اعطای تابعيت در 
 مقابل سرمایه گذاری را تغيير دھد

ھيچ شکی نيست که طرح ھای :"آیلت شاچار پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو می گوید
گذاری ھمه جا و به خصوص در اروپا رو به گسترش موسوم به اعطای تابعيت در مقابل سرمایه 

 ".است

 ھای شکست خورده برنامه
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 قبرس

 

قبرس به شکل قابل مالحظه ای ھزینه کسب تابعيت را کاھش داده تا رضایت سرمایه گذارانی را 
 جلب کند که در دوره نجات اقتصاد این کشور زیان دیدند

گذاری به افراد متقاضی به طور مستقيم قبرس عضو دیگر اتحادیه اروپا است که در برابر سرمایه 
در ماه مارس ھزینه دریافت تابعيت این کشور به دو ميليون یورو . و بالواسطه تابعيت می دھد

یکی از دالیل اصلی این اقدام جلب رضایت شھروندان روس بود که چند سال پيش . کاھش یافت
اقتصاد قبرس بخشی از سرمایه به ھنگام پذیرش شروط سختگيرانه اتحادیه اروپا برای نجات 

 .ھای نقد خود را از دست دادند

 ۵طبق قوانين جدید قبرس یک متقاضی جداگانه و مجزا برای کسب تابعيت ھنوز ھم باید حداقل 
ولی اگر تقاضای شھروندی به صورت . ميليون یورو در مستغالت و یا بانک ھای کشور سرمایه کند

ميليون  ٢ميليون و پانصد ھزار یورو و برای ھر عضو گروه  ١٢ گروھی باشد حداقل آن برای ھر گروه
 .یورو خواھد بود

اما کریستين کالين از موسسه حقوقی ھنلی و شرکا در مورد کسب تابعيت در ازای سرمایه 
ميليون یورو بود و سپس به  ٢٨گذاری در قبرس ھشدار می دھد و می گوید ھزینه این کار ابتدا 

 .ميليون کاھش یافته است ۵به  ميليون و باالخره ١٠

آنھا یک . مورد قبرس نمونه خوبی از یک روش غلط اجرای چنين طرحی است:"او می افزاید
محصولی را با قيمتی بسيار گزاف و غيرواقعی عرضه کردند و بعد مجبور شدند ھر شش ماه یک 

  ".واقعا مضحک است. بار قيمت آن را به شدت کاھش دھند
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق

هفده همین اجالس مجمع عمومی عادی 
ساالنه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و 
انگلیس بنا به دعوت رسمی اتاق ساعت15 
روز یک ش��نبه سوم تیرماه س��ال جاری با 
حضور اکثریت اعضاء در سالن کنفرانس اتاق 

تهران تشکیل و بر گزار گردید.
دراین جلسه نخست دستور جلسه توسط 
دکتر امیر هوش��نگ امینی دبیر کل ونایب 

ریئس اتاق قرائت و اعالم شد.
س��پس به روال معم��ول، گزینش هیات 
رئیس��ه مجم��ع انجام پذیرف��ت و مهندس 
علینقی س��ید  خاموش��ی به عنوان رئیس 
،خانم ها مرضی��ه ابراهیمی و زهرا نقوی به 
عن��وان نظار و مهندس عل��ی حمزه نژاد به 
عنوان منش��ی انتخاب وجلسه باخیر مقدم 
مهندس علی نقی خاموشی وبیاناتی درباره 
اوضاع اقتصادی کشور ، روابط دو کشور ایران 

و بریتانیا آغاز به کار کرد.
 پ��س از آن گزارش هی��ات مدیره عنوان 
مجمع عمومی توس��ط دبیرکل اتاق خوانده 
ش��د وبعد از ادای پرسش وپاسخ به تصویب 

رسید. 

درپی خانم مطل��ب زاده بازرس قانونی و 
حسابرس رسمی اتاق  گزارش مالی منتهی 
به اس��فند 1392 خودرا ارائ��ه واز تصویب 

گذشت 
باپایان پذیرفتن مراتب مورد اشاره برنامه 
وبودجه سال جاری توسط دکتر امینی ارائه 
وبنا به پیش��نهاد مجمع مقرر گردید بودجه 
پرس��نل اتاق دس��ت کم در حد دویس��ت 
میلیون ریال برای سال جاری افزایش ورقم 

ارائه شده اصالح شود.
دستور بعدی انتخاب بازرس و حسابرس 

ب��ود که مجدّدا خانم مطل��ب زاذه به عنوان 
بازرس اصلی و  حسابرس وآقای عبدالمجید 
محالتی به عنوان بازرس علل البدل انتخاب 

شدند.
 درپایان روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

رسمی اتاق انتخاب وتعین شد. 
جلس��ه راس س��اعت 17 پای��ان پافت  و 
ذرمراسم پذیرایی که با صرف چای وشرینی 
وانواع نوش��یدنی ها انجام پذیرفت ، اعضاءبا 
یکدیگر ب��ه مبادله اخبار ودیدگاه های خود 

پرداختند.
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  اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ھا

اخبار کوتاه اتاق ایران وانگليس

  

  برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق

ھفدھمين اجالس مجمع 
ساالنه اتاق عمومی عادی 

بازرگانی وصنایع و معادن 
ایران و انگليبس بنا به دعوت 

روز  ١۵رسمی اتاق ساعت
یک شنبه سوم تيرماه سال 

حضور حداکثر اعضاء  جاری با
در سالن کنفرانس اتاق 
تھران تشکيل و بر گزار 

  .گردید

دراین جلسه نخست دستور 
  .اعالم شدقرائت و اتاق  جلسه توسط دکتر امير ھوشنگ امينی دبير کل ونایب ریئس

 لينقی سيد ع مھندس م پذیرفت واانجھيات ریئسه مجمع  گزینشسپس به روال معمول، 
خاموشی به عنوان رئيس ،خانم ھا مرضيه ابراھيمی و زھرا نقوی به عنوان نظار و مھندس علی 

تی درباره لی نقی خاموشی وبياناعحمزه نژاد به عنوان منشی انتخاب وجلسه باخير مقدم مھندس 
  .بریتانيا آغاز به کار کرد ایران و کشور روابط دو اوضاع اقتصادی کشور ،

پس از آن گزارش ھيات مدیره عنوان مجمع عمومی توسط دبيرکل اتاق خوانده شد وبعد از ادای  
  .پرسش وپاسخ به تصویب رسيد

تھی به اسفند درپی خانم مطلب زاده بازرس قانونی و حسابرس رسمی اتاق  گزارش مالی من
  خودرا ارائه واز تصویب گذشت  ١٣٩٢

باپایان پذیرفتن مراتب مورد اشاره برنامه وبودجه سال جاری توسط دکتر امينی ارائه وبنا به پيشنھاد 
در حد دویست ميليون ریال برای سال جاری افزایش دست کم مجمع مقرر گردید بودجه پرسنل اتاق 

  .ورقم ارائه شده اصالح شود

بعدی انتخاب بازرس و حسابرس بود که مجددّا خانم مطلب زاذه به عنوان بازرس اصلی و   دستور
  .حسابرس وآقای عبدالمجيد محالتی به عنوان بازرس علل البدل انتخاب شدند
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جلس��ه ه��ای ماهانه هیات رئیس��ه اتاق 
بازرگان��ی و صنایع و معادن ایران و انگلیس 
دربهار س��ال جاری بنابه دعوت قبلی همه 
ماهه راس س��اعت 15:00اولین یک شنبه 
هرماه با حضور: کلیه اعضاءهیات رئیسه اتاق 

تشکیل وبرگزار گردید.
در کلی��ه جلس��ه ها بعد از تب��ادل اخبار 
اقتصادی کش��ور، و ادای بیاناتی مبس��وط 
درب��اره وضعیت اقتصادی کش��ور توس��ط 
مهندس خاموشی، رئیس اتاق ، دکتر امینی 

ع��الوه برادای گزارش عملک��رد اتاق در ماه 
پی��ش از آن  به تفصی��ل درخصوص برنامه 
های پیش بینی ش��ده برای اجراءدرس��ال 
جاری از جمله برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه اتاق که  روز سوم تیرماه برگزار شد 
گزارش هیات رئیسه به مجمع عمومی عادی 
س��االنه اتاق ، همراه با برنامه و بودجه تهیه 
ش��ده برای س��ال جاری مطرح ومورد تائید 
قرار گرفت. برگزاری حلسه هیات مدیره در 
شهرهای شیراز، مشهد و تبریز،و جلسه های 

گردهمایی آزاد اعضاء که قرار است با سخن 
رانی اعضاء داوطلب برگزارش��ود، اعزام چهار 
هیات به انگلیس .و با توجه به اهمیت مبادله 
گردشگری بین دو کشور به ویژه نقش رشد 
و توسعه توریسم در توسعه متعادل منطقه 
یی با تغییر نام و وظائف کمیسیون تسهیل 
سرمایه گذاری و مش��ارکت ها به امور بین 

الملل و گردشگری نیز  موافقت 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 نوي�ن: 
کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های 
نوین دربهار  س��ال جاری، همه ماهه بعد از 
ظهر اولین دوشنبه هرماه با حضور مهندس 
علی حمزه ن��ژاد رئیس کمیس��یون، خانم 
ها زه��را نقوی نایب رئیس و مینو ش��هابی 
دبیر کمیس��یون و آقای��ان آرش آزمندیان، 
امیرحس��ین پژوهی، محمدرض��ا حیدری، 
ج��الل خاوندگار، محمدحس��ن دی��ده ور، 
جعفر ذره بینی، س��یدرضی سیداصفهانی، 
غالمرض��ا ش��جاع، پرویز ش��کرانی، رامین 
طاعتی، محمدرضا عاقلی، عبدالرضا نوروزی 
و ب��ا حضور آقای دکتر امینی نایب رئیس و 
دبیرکل اتاق در محل دبیرخانه اتاق ایران و 
انگلیس تش��کیل و برگزار گردید.و به روال 
معمول نخست اخبار اقتصادی کشور مبادله 
و درب��اره رواب��ط کنونی ای��ران و انگلیس و 
مش��کالت مربوط، قیمت ارز و ناشی بودن 
آن از نرخ تورم، درآمد خوب ش��رکت های 
خدماتی و اینکه قرار است تشریفات ثبت و 
س��فارش واردات حذف شود، بحث و گفت 
و گو ش��د.در پایان هر جلس��ه دکتر امینی 
به پرس��ش اعضاء درباره بازکشایی سفارت 
انگلیس درته��ران و صدور وی��زای ورود به 
انگلیس وسایر پرسش ها پاسخ الزم ادا کرد.

ضمنا با حذف وظیفه گردشگری از وظایف 

کمیس��یون و اضاف��ه ک��ردن آن به وظایف 
کمیسیون تسهیل س��رمایه گزاری موافقت 

شد. 

2-کمیس�یون ام�ور بی�ن المل�ل و 
گردش�گری:  اکمیسیون امور بین الملل و 
گردشگری که از تغییر نام کمیسیون تسهیل 
س��رمایه گذاری و مش��ارکت ها، و با حذف 
وظیفه گردشگری از کمیس��یون بازرگانی، 
صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین، 
و اضاف��ه کردن آن به این کمیس��یون پدید 
آمده است، در بهار س��ال جاری همه ماهه 
بعد از ظهر دوشنبه اول هر ماه با حضور خانم 
ها مرضیه ابراهیمی، مینو ش��هابی و فیروزه 
م��زدا و آقایان محمد پارس��ه، س��یدمحمد 
رضوی شیرازی، علیمردان شیبانی، کیومرث 
لطیفی��ان و ناص��ر واثق��ی و... در محل اتاق 

تشکیل و برگزار گردید.
در این کمیس��یون نیز ب��ه روال معمول 
در جلس��ه نخس��ت اعضا به منظور آشنایی 
و آگاه ش��دن از فعالی��ت یکدیگر به معرفی 

خ��ود پرداختن��د. آقای ناصر واثق��ی درباره 
فعالیت خ��ود درخصوص مس��کن دوم در 
کیش با عنوان ش��هرآفتاب، مجموعه 150 
ه��زار متری مال در تبریز به نام نمایش��گاه 
فرش، راه اندازی ش��هر سالمت در سرعین 
اردبی��ل و مراکز آب درمان��ی در دامنه های 
س��بالن و لیقوان مطالبی ایراد کرد. سپس 
خانم مزدا، نماینده پرشیا اینترنشنال، آقای 
پارسه مدیرعامل شرکت نورآسمان، کیومرث 
لطیفیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
ساختمانی عظام، ضمن معرفی خود بیاناتی 
متناس��ب با وظایف کمیسیون ایراد کردند. 
سپس دکتر امینی با عنایت به دستور جلسه 
درخصوص انتخاب هیات رئیسه بیاناتی ایراد 
و مق��رر گردید با کمک خان��م ابراهیمی و 
آقایان پژوه��ی و رضوی در این زمینه اقدام 
ش��ود. در اجرای این نظر ریاست کمیسیون 
عه��ده خانم ابراهیم��ی و معاونت آن عهده 
آقای مجید امانی واگذار و مقرر گردید برنامه 
آتی کمیسیون توسط آقای امانی تهیه و در 

جلسه بعد ارائه شود.

3-کمیس�یون عضوي�ت: کمیس��یون 
عضویت که در واقع تنها کمیسیون ستادی 
اتاق ایران وانگلیس می باش��د در بهار سال 
ج��اری به روال برقرار بعد از ظهر اولین یک 
ش��نبه هر ماه قبل از برگزاری جلسه هیات 
رئیس��ه  باحضور اعضاء، خانم مهندس زهرا 

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

برگزاری جلسه ماهانه هيات رئيسه اتاق ايران و انگليس
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اخبار كوتاه اقتصادي ایران

گردهمايی روسای اتاق های مشترک دراتاق ايران
بن��ا به دعوت دکتر فرازی معاون اموربین 
المل��ل اتاق ایران عصرروزیکش��نبه 22 تیر 
ماه مهندس خاموشی رئیس به اتفاق دکتر 
امین��ی نایب رئیس و دبی��رکل اتاق ایران و 
انگلیس در جلس��ه یی که باحضور روسای 
اتاق های مش��ترک و ش��وراهای مش��ترک 
بازرگانی و هیات رئیسه اتاق ایران     تشکیل 

وبرگزار گردید شرکت جستند .  

در این گردهمایی ک��ه با ادای خیرمقدم 
توسط دکتر فرازی آغاز به کارکرد بعدازبرخی 
پرسش ها مهندس خاموشی بنا به خواسته 
بیانات مبسوطی همراه ذا پیشنهاداتی درباره 
وظائف اتاق های مش��رک و همچنین اتاق 

ایران درارتباط با این اتاق ها ایراد کردند.
در پای��ان خبرتخصی��ص دوازده ه��زار 
میلیاردریال برای کمک به الکترونیزه کردن 

اتاق ها ی مشترک توسط دکتر فرازی اعالم 
شد.

جلس��ه با بیان جمع بندی آقای شافعی 
رئی��س اتاق ایران پایان یاف��ت و اعضاءبرای 
انجام مراس��م افطار عازم س��الن غذاخوری 

شدند.

نق��وی و آقای مهندس علی حمزه نژاد و به 
ریاست دکترامیر هوشنگ امینی، دبیرکل و 
نایب رئیس اتاق تشکیل و برگزار گردید. در 
این دوره بعدازتبادل اخبار پنج درخواس��ت 
عضویت جدید مطرح و با چهار درخواس��ت 
موافق��ت و مقرر گردی��د از این پس قبل از 
طرح درخواست در کمیسیون، با متقاضیان 

مالقات و سپس درخوست  برای اخذ تصمیم 
به کمیسیون ارسال شود. 

درضم��ن چهار درخواس��ت م��ورد تاُئید 
عبارتند از:

 1 - ش��رکت آس��فالت ماکادام شرق به 
مدیریت آقای فریبرز عبدالمالکی

2 - شرکت حامی توسعه تجارت تکسا به 

مدیریت آقای امیرعلی بهرامی ارض اقدس
3 - ش��رکت فردا روز ب��ه مدیریت آقای 

معزالدین تقی زاده و 
4 -ش��رکت جهانگ��ردی و هواپیمای��ی 
پژواک ساحل شمال به مدیریت خانم مینا 

پوررحیمی آستانه.

دو کشور ايران و انگليس
قصدشان را برای عادی سازی روابط اعالم کرده اند

دکتر سعید خالوزاده به مسعود شایگان، 
خبرنگارهفت��ه نامه »پنجره« گفت »ایران 
و انگلیس عزم خود را برای عادی س��ازی 
رواب��ط نش��ان داده اند«. اودر پاس��خ این 
س��وال که در رون��د بازس��ازی روابط دو 
کشور، ایران باید چه رویکردی اتخاذ کند 
ک��ه بتواند منافع و اهداف خود را به پیش 
برده واز این عادی سازی سود ببرد؟ گفت: 
اصوال وقتی روابط قطع باشد به این معنی 
اس��ت که طرفین سطح روابط دیپلماتیک 
خودشان را درپایین ترین سطح قرار داده 
اند و این یعنی به دلیل مش��کل یا بحرانی 
در رواب��ط دوط��رف، طرفی��ن از یکدیگر 
ناراحت هس��تند وعلی القاده هیچکس از 
این کاهش یا قطع روابط س��ود نمی برد. 
معن��ی دیگر ای��ن موضوع این اس��ت که 

هرگونه برق��راری رواب��ط دیپلماتیک می 
تواند به نفع طرفین باشد و منافع هر یک 
از دو کش��ور را به نوعی لحاظ بکند. البته 
این منافع می تواند درزمینه های مختلف 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد. بنابراین 
برقراری روابط درچارچوب منافع مشترک 
دو کش��ور اس��ت. رابطه ای که انگلیس با 
ای��ران دریکی دو قرن اخیر داش��ته رابطه 
ای ع��ادی و معمول��ی نبوده اس��ت. این 
رابطه همیش��ه پرپیچ و خم ب��وده و فراز 
وفرودهایی داشته است. درکشورما و بین 
مردم دیدگاهی منفی نسبت به انگلیس و 
سیاس��ت خارجی ان وجود داش��ته که ان 
هم به خاطر مش��کالت تاریخی ای اس��ت 
که بین طرفین وجود داشته است. درعین 
حال رواب��ط دیپلماتیک بین کش��ورهای 

الزمه درجامعه بین المللی امروز اس��ت و 
کش��ورها تالش دارند رابطه خود راتوسعه 
دهند و بیشترکنند. معموال این روابط بین 
کش��ورهایی بسیارخوب اس��ت که پایه ها 
ومنافع مشترک و مهمی چه درزمینه های 
تاریخ��ی – فرهنگی وچ��ه در زمینه های 
سیاس��ی – اقتصادی میان انها وجود دارد 
وازاین رو دیدگاه مثبتی بین افکارعمومی 
این کش��ورها می تواند وجود داشته باشد. 
همانطورکه گفتم درباره انگلیس این گونه 
نیس��ت و همیش��ه ذهنیتی منفی درباره 
مردم ایران نسبت به انگلیس وجود داشته 
اس��ت. باالخره اتفاقات��ی در اذرماه 1390 
افتاد و از سوی برخی افراد تحرکی صورت 
گرفت و به سفارت وارد شدند و ایجاد این 
مش��کالت عمال قطع رواب��ط دیپلماتیک 
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رستوران ها و معامالت بورس کاال هم 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند

علیرضا ط��اری بخش، مع��اون مالیات 
بر ارزش افزوده س��ازمان ام��ور مالیاتی از 
فراخ��وان 10 صنف ب��رای نصب صندوق 
مکانی��زه فروش خب��ر داد و گفت: اصناف 
مش��مولی که ب��رای نصب ای��ن صندوق 
مراجع��ه نکنند از معافی��ت 120 میلیون 

ریالی محروم می شوند.

وی ادام��ه داد: فروش��ندگان انواع تلفن 
)ثاب��ت و بی س��یم(، هم��راه و تجهیزات 
جانبی آن، تولید کنندگان و فروش��ندگان 
مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی 
فروش��ندگان  خانگ��ی،  و  اداری  از  اع��م 
ف��رش ماش��ینی، تابل��و ف��رش، موکت و 
قالیچه ماشینی، فروش��ندگان لوازم طبی 
بیمارس��تانی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی 
و دندانس��ازی و ان��واع ل��وازم و تجهیزات 
پزش��کی پنج صنف دیگر هستند که باید 
نس��بت به نصب صن��دوق مکانیزه فروش 

اقدام کنند.
و  ه��ا  دس��تورالعمل  داد:  ادام��ه  وی 

بخشنامه های سازمان از طریق این سامانه 
به مودیان اطالع رس��انی می شود، ضمن 
آنکه بخش��ی از اطالعات ضروری مودیان 
شامل قانون و مقررات هم از طریق سامانه 

مذکور به آنها آموزش داده می شود. 

طاری بخش در پاس��خ به پرسش��ی در 
خصوص چگونگی دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده از معامالت بورسی همانند معامالت 
سلف و غیره گفت: براساس قانون مالیات 
بر ارزش افزوده عرضه کاال و ارایه خدمات 
در هر مقطع اعم از واردات، تولید و توزیع 
مش��مول مالیات اس��ت. وی با بیان اینکه 
بورس کاال هم از نظر سازمان امور مالیاتی 
محل توزیع کاال اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
کاالهایی که در بورس معامله می ش��وند 
با توجه ب��ه نرخ مقرر مش��مول مالیات و 
عوارض می ش��وند. ط��اری بخش از اعالم 
فراخوان مش��موالن مرحله ششم مالیات 
بر ارزش اف��زوده در اواخر تیر ماه یا اوایل 
م��رداد ماه خبر داد و گفت: در این مرحله 

عالوه بر بخشی از مشاغل همگن و مشابه 
و همچنین صنوف با اهمیت بندهای الف، 
ب و ج قان��ون مالیات های مس��تقیم نیز 

فراخوان خواهند شد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در س��ازمان امور 
مالیاتی درباره چرایی مشمول بودن برخی 
از رس��توران ها در نظ��ام مالیات بر ارزش 
افزوده و قرار نداش��تن مابقی رستوران ها 
در این نظام، اظهار داش��ت: رس��توران ها 
در زمان فراخوان براس��اس پروانه ش��غلی 
مش��مول قانون ش��دند و ب��ه همین دلیل 
بخشی از مودیان مشمول با وجود فعالیت 
های مش��ابه فراخوان نشدند در حالی که 

فعالیت کاماًل مشابه دارند.
وی اف��زود: در اصالحیه جدید به نوعی 
فراخ��وان کردیم که مراج��ع صدور پروانه 
ش��غلی مبنا قرار نگرفته و صنف فراخوان 
خواه��د ش��د و ب��ر همی��ن اس��اس تمام 
رس��توران داران و چلوکبابی ها مش��مول 
قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده در مرحله 

ششم خواهند شد.

را از س��وی انگلی��س ب��ه دنبال داش��ت. 
ولی کش��ورها قصد ندارند همیشه دراین 
وضعیت منفی بمانند و روابط کش��ورها با 
تغییر ش��رایط سیاس��ی و بین المللی می 

توان��د ازحالت تنش خارج ش��ده و دوباره 
برقرار ش��ود. به نظر می رسد هم انگلیس 
و هم ایران مایلند حوادث گذشته را پشت 
سر بگذارند و با دید جدیدی به چشم انداز 

اینده روابط نگاه کنند. با همین چارچوب 
اس��ت که قصدش��ان را برای عادی سازی 

روابط با یکدیگر اعالم کرده اند.

رشد اقتصادی جهان شتاب می گيرد
صن��دوق بی��ن المللی پول اع��الم کرد: 
رش��د اقتصاد جهانی با آهنگ��ی کندتر از 

پیش بینی ها به پیش می رود.
از  رویت��رز  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
 Christine( فرانسه، کریس��تین الگارد 
Lagarde(، مدی��رکل صندوق بین امللی 
پول اع��الم کرد: پی��ش بینی ه��ای تازه 
درمورد رش��د اقتصاد جهان��ی که در 10 
روز آینده منتشر می شود تفاوت اندکی با 
پیش بینی های ماه آوریل دارد و از کندی 

آهنگ رشد خبر می دهد.

وی افزود: میزان فعالیت اقتصاد جهانی 
که در نخس��تین م��اه های س��ال جاری 
میالدی مس��اعد نبود، در نیمه دوم س��ال 
2014 تقوی��ت می ش��ود و در نهایت در 
سال آینده میالدی سرعت خواهد گرفت. 
الگارد در نشس��ت اقتص��ادی خود در 
اکس آن پرووان��س اعالم کرد که تاثیرات 
تقاضا برای سیاس��ت پولی تطبیقی بانک 
ه��ای مرک��زی محدودیت هایی داش��ته 
است، اما کش��ورها باید با سرمایه گذاری 
در ح��د توان ملی خود ب��ه ویژه در زمینه 

زیرساخت ها، بهداشت و درمان و آموزش، 
از دستاورد آن حمایت کنند.

وی عن��وان ک��رد: اگ��ر به کش��ورهای 
نوظه��ور اقتصادی در آس��یا به ویژه چین 
نگاهی بیاندازی��م، می توانیم به این پیش 
بینی اعتماد کنیم چرا که در هیچ موردی 
رک��ود ناگهان��ی اقتصادی مش��اهده نمی 
شود، بلکه کندی رشد اقتصادی کیفی تر 
و پایدارتر از پیش بینی های ما در س��ال 

2014 میالدی بوده است.
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طراحی اسکناس های رفورم پول ملی؛
حذف صفرها از پول ملی امسال کليد می خورد؟

محمود احم��دی دبیرکل بانک مرکزی 
در س��ال 91 اع��الم کرده ب��ود که اجرای 
طرح حذف صفرها از پول ملی با یکس��ال 
تاخیر از اوایل سال 93 آغاز خواهد شد که 
البت��ه این تصمیم دوباره تغییر کرد و قرار 
اس��ت اجرای این طرح به گفته مسئوالن 
ارش��د بانک مرکزی در نیمه دوم سال 93 

کلید بخورد و پیگیری شود.
پی��ش از این نیز بانک مرکزی س��ایتی 
ب��رای نظرس��نجی جه��ت نامگ��ذاری و 
چگونگی حذف صفرها ایجاد کرده بود که 
ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم عماًل این 
سایت از کار افتاد و نتایج آن از سوی بانک 

مرکزی به صورت رسمی اعالم نشد.

مس��ئوالن بانک مرکزی از نهایی شدن 
مطالب��ات خ��ود در این زمین��ه خبر می 
دهن��د و عن��وان می کنند که ب��ا بهبود و 
ثبات وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم 

این موضوع به صورت جدی به عنوان یکی 
از پ��روژه ها در دس��تور کار بانک مرکزی 

قرار خواهد گرفت.
در عین ح��ال با اتم��ام مطالعات بانک 
مرک��زی، این موض��وع بای��د در دولت و 
مجل��س نیز مورد بازنگری ق��رار گیرد. به 
حال رئیس کل بان��ک مرکزی به موضوع 
ح��ذف صرفها از پول مل��ی توجه ویژه ای 

دارد.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی 
در این زمینه به مهر گفته اس��ت: شرایط 
اقتصادی کشور باید بهبود یابد و باثبات تر 
از وضعیت فعلی شود و به عبارت دیگر نرخ 
تورم باید به یک س��طح منطقی و معقولی 
هدای��ت ش��ود و آن زمان اس��ت که این 
موضوع مورد بازنگری و دستور کار جدی 
بانک مرکزی قرار می گیرد. بر این اساس 
اس��کناس های مورد نیاز اجرای این طرح 

ملی در بانک مرکزی در ابعاد 142 در 71 
میلی متر طراحی ش��ده و الزم اس��ت که 
زیرساخت های قانونی برای اجرای رفورم 
پولی فراهم ش��ود، به عبارت دیگر نه تنها 
اجرای این طرح و تغییر واحد پول باید در 
مجلس به تصویب برس��د بلکه الزم است 
که قان��ون پولی تغییر کند. کارشناس��ان 
بان��ک مرکزی معتقدند ک��ه اجرای رفورم 
پولی در صورت تثبیت نرخ تورم امکانپذیر 
اس��ت، یعنی حتی اگر نرخ تورم دو رقمی 
هم باشد اما تثبیت شده باشد می توان آن 

را اجرا کرد.

برای اجرای رفورم پولی الزم اس��ت که 
دو تا س��ه قطعه اس��کناس بزرگ منتشر 
ش��ود و حجم 8 میلیارد اسکناس به حجم 
4 میلیارد اس��کناس تقلی��ل یابد و چالش 
اصلی اج��رای رفورم پول��ی یعنی افزایش 

سرانه مسکوک از بین برود.

ساختار بانک ها را اصالح می کنيم تا از اجرای دستورات فرار نکنند

دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی گف��ت: برنامه ای ب��رای اصالح 
وضعیت سیستم بانکی کشور طراحی شده 
که با عملیاتی شدن آن مشکالت ناشی از 
عدم اجرای دستورات از سوی نظام بانکی 

رفع می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشدید 
رکود عامل کنترل رش��د تورم در چند ماه 
اخیر بوده اس��ت؟ گفت: این موضوع را به 
این صورت نم��ی پذیرم، ب��ه دلیل اینکه 

تورم یکی از دالیل پیدایش رکود اقتصادی 
محس��وب می ش��ود، بنابراین الزمه رشد 

اقتصادی ایجاد یک محیط باثبات است.
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی ادامه داد: 
برای خروج از رکود فعلی اقتصاد باید تورم 
مهار شود، البته مشکالتی در بخش تولید 
وج��ود دارد که باید این مش��کالت نیز در 

اولین فرصت ممکن رفع شوند.

طیب نیا گفت: در ح��ال تدوین برنامه 
ای جامع برای حل مشکالت بخش تولید 

کشور هستیم که با انجام این مهم، زمینه 
برون رف��ت از رکود اقتصادی فعلی فراهم 

می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
دلیل عدم اجرای برخی دستورات اقتصادی 
از سوی سیستم بانکی چیست؟ گفت: باید 
توجه داشت بحث اجرایی نشدن دستورات 
توسط سیس��تم بانکی مطرح نیست، بلکه 
باید اصالح جامع��ی در وضعیت کل نظام 

بانکی کشور صورت گیرد.
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حمايت مجلس عوام از بازگشايی سفارت انگليس در تهران

کمیته ام��ور خارجی پارلم��ان بریتانیا 
ضمن حمایت از بازگش��ایی س��فارت این 
کش��ور در تهران خواستار اعتماد به ایران 
در پرون��ده هس��ته ای ش��د. ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، گ��زارش کمیته امور 
خارج��ه مجلس نمایندگان )مجلس عوام( 
بریتانی��ا که روز دوش��نبه منتش��ر ش��د 
تاکی��د کرد باید به دکت��ر روحانی، رئیس 
جمه��ور ای��ران، در زمینه پرونده هس��ته 
ای ای��ن کش��ور اعتماد ک��رد. در گزارش 

کمیته امور خارج��ه پارلمان برتانیا اضافه 
ش��ده: باید حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ای��ران را ف��ردی دانس��ت که واقع��ا برای 
دس��تیابی به توافق دائمی ب��ا 1+5 درباره 
برنامه هس��ته ای کشورش تالش می کند 
و از اعتب��ار و ق��درت در باالترین س��طح 
در کش��ورش برخ��وردار اس��ت. »ریچارد 
اوت��اوای« )Richard Ottawa(، رئیس 
کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان 
بریتانی��ا )مجل��س عوام( ه��م در این باره 

اظهار داش��ت:اگر به ایران اعتماد کنیم در 
این صورت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید حق بازرسی ناگهانی از همه تاسیسات 
هس��ته ای و تولیدات و برنامه ها را داشته 
باش��د. کمیته سیاس��ت خارجی پارلمان 
برتانیا همچنین از بازگش��ایی سفارت این 

کشور در تهران خبر داد.

سود و زيان گران شدن توليدات پتروشيمی متوجه کيست؟

به گزارش علی س��ودایی از بی بی س��ی: 
بی��ژن زنگن��ه، وزی��ر نف��ت، محمدرض��ا 
نعم��ت زاده، وزیر صنعت، ولی اهلل س��یف، 
رئی��س بانک مرکزی و عل��ی صالح آبادی، 
رئیس س��ازمان ب��ورس، این سیاس��ت را 
برای »تقویت بازار س��رمایه« پی گرفته اند 
و خس��رو تاج، معاون وزیر صنعت، دستور 

آن را ابالغ کرده است.
پتروشیمی  تولیدکنندگان صنعت  همه 
غیردولت��ی،  و  دولت��ی  اع��م  ای��ران،  در 
موظف ش��ده اندتولیدات خود را در بورس 
کاال عرض��ه کنند. قیم��ت پایه آن معادل 

95درصد«ف��وب خلی��ج ف��ارس« تعیین 
می شود. »فوب خلیج فارس« قیمتی است 
که روی کش��تی درخلیج فارس پرداخت 

می شود.

پی��ش از این مبنای محاس��به ا قیمت، 
ن��رخ ارز مبادله ای ب��ود، ام��ا از این پس 
ا قیمت ب��ر مبنای نرخ ارز آزاد محاس��به 
می ش��ود. به این ترتیب، بس��ته به تفاوت 
قیم��ت ارز مبادل��ه ای و ارز آزاد، قیم��ت 
محص��والت پتروش��یمی در ای��ران حدود 

30درصد افزایش می یابد.

روشن اس��ت که گران شدن محصوالت 
فروخته ش��ده در ب��ورس کاال تا جایی که 
باعث افت تقاضا نش��ود، درآمد بیش��تری 
عاید ش��رکت های پتروشیمی می کند و به 

نفع آنها است.

برخی از ناظران اقتصاد ایران می گویند 
ای��ن مس��اله در درازمدت به نف��ع اقتصاد 
ایران اس��ت، چرا که فاصل��ه قیمتی میان 
ف��روش در بورس کاال و در بازار را از میان 
می ب��رد و این رانت های ناش��ی از اختالف 

قیمت را از بین خواهد برد.
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نياز دارد " به سرمایه گذاری عظيم"مجلس، این کاربدون ایجاد جایگاه ھای خدمات پس از فروش که 
و امکان ورودرقبای خارجی که محصوالت ایرانی توانایی رقابت با آنھا را ندارند، درشرایط فعلی 

  .مناسب نيست

دارای رابطه سياسی خوب، "خودرو راه اندازی کرده عمدتا  کشورھایی که ایران در آنھا خط توليد
قوانين گمرکی مناسب و صنعت خودروسازی ضعيف ھستند در حالی که ایجاد خط توليد در 

با افزایش توليد، کاھش ھزینه ھای ثابت و افزایش "کشورھای دیگر زمانی مناسب است که 
  ."ی فراھم شودکيفيت، موجبات ایجاد رقابت و پایداری در عرصه جھان

پيشنھاد شده که صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و با کاھش پلکانی تعرفه 
  .وادارشوند" ارتقای کيفی خودرووافزایش رقابت پذیری"واردات خود، سازندگان داخلی به 

صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی "می کند که اکيد ت مرکز پژوھشھای مجلس  
برد و توانایی رقابت با توليدکنندگان خارجی را نخواھد داشت مگر این که با اتخاذ تصميمات 

  ."استراتژیک و کارشناسی شده، تغييرات بنيادی در این صنعت به وجود آید

است و برای ھمين "  و محصول قابل رقابتتوليد باال"از نيازھای اوليه جھانی شدن صنعت خودرو 
ھم شرکت ھای بزرگ خودروسازی با ھمدیگر ادغام شدند ولی به عقيده کارشناسان مرکز 

پژوھشھای مجلس در شرایط فعلی با مدیریت دولتی و قوانين دست و پاگير ادغام شرکت ھای 
نعت خودروسازی اصالح ساختار ص"خودروساز داخلی کمک چندانی به این صنعت نمی کند و باید 

  ."شود

  کيست؟ متوجهپتروشيمی توليدات سود و زیان گران شدن 

 

 

 .شود با نرخ ارز آزاد محاسبه می پس قيمت پایه محصوالت پتروشيمی از این
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 ١ 
 نماگرهاي اقتصادي

 ۱۳۹۲سه ماهه سوم 
 .ا.ا.بانک مرکزي ج

 )١٣٩٢ سه ماهه سوم(بخش واقعي

 )۱۳۸۳=۱۰۰(رشد توليد ناخالص داخلي
با نفت

 بدون نفت
درصد-۲/۴
درصد-۳/۳

 )هاي جاري به قيمت(۱۳۹۲عملکرد سه ماهه سوم 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 اخالصتشکيل سرمايه ثابت ن

 هاي مصرفي بخش خصوصي هزينه
 هاي مصرفي بخش دولتي  هزينه

 ميليارد ريال  ۲۳۲۰۹۳۳
 ميليارد ريال   ۶۰۸۹۸۶

 ميليارد ريال ۱۱۸۶۶۱۳
ميليارد ريال۲۳۳۸۵۸

 

  هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 )۱۳۹۲(جمعيت و نيروي انساني

ميليون نفر۹/۷۶ جمعيت
 ميليون نفر۵/۵۵ شهري

 ميليون نفر۴/۲۱ )۱(روستايي
 درصد ۲/۱ يترشد جمع

 مربع نفر در هر کيلومتر ۷/۴۶ تراکم جمعيت
 ميليون نفر ۳/۲۳ )۱۳۹۲سه ماهه سوم (جمعيت فعال
 درصد۳/۱۰ )١٣٩٢ سومسه ماهه (نرخ بيکاري

 درصد۷/۱۱ شهري
 درصد ۹/۶ روستايي

 درصد  ۴/۲۰ زن
 درصد۵/۸ مرد

 درصد   ۶/۲۱ ساله ١٥-٢٩جوانان 
 درصد۳/۲۴ ساله ١٥-٢٤جوانان 

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .شود جمعيت غيرساکن را نيز شامل مي -۱

 تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي
)۱۰۰=۱۳۹۰( 

 نسبت به  ۱۳۹۲دوازده ماهه منتهي به آذر 
درصد ٣/٣٩ )نرخ تورم(دوره مشابه سال قبل    

درصد ٦/٢٩ شابه سال قبلنسبت به ماه م ۱۳۹۲آذر 
درصد٥/٠ نسبت به ماه قبل ۱۳۹۲آذر 

 )١٣٩٢ماهه  نه(بخش خارجي

ميليون دالر  ۲۲۰۶۵ ريجا تراز حساب

ميليون دالر ۲۵۳۶۸ )حساب کاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر   ۶۷۱۲۶ (FOB)صادرات کاال

ميليون دالر    ۴۱۷۵۸ (FOB)واردات کاال

ميليون دالر    ۵۷۴۷ )پايان دوره(هاي خارجي کل بدهي

ريال          ۲۰۰۸۶ بانکي دالر آمريکا در بازار بين متوسط نرخ

 
 

 نسبت به ١٣٩٢ آذر(نرخ رشد متغيرهای بخش پولي
 )پايان سال قبل    

درصد  ۶/۱۹ نقدينگي

درصد   -۰/۵ پول

درصد  ۶/۲۷ پول شبه

درصد  ۳/۲۲ هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 )۱۳۹۲سه ماهه سوم (وضع مالي دولت

ميليارد ريال ۶/۱۶۴۴۳۱درآمدها

يارد ريالميل ۷/۲۸۴۸۰۵ اي هاي هزينهپرداخت

ميليارد ريال ۸/۱۲۶۹۲۵اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

ميليارد ريال   ۳/۵۳۸۲۶اي هاي سرمايه تملک دارايي

ميليارد ريال  ۸/۴۹۷۴۱ ايکسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 )١٣٩٢ سومسه ماهه (بورس اوراق بهادار تهران

    ١/٨٦٩٥٧ )پايان دوره(شاخص کل قيمت

ميليارد ريال ۰/۲۷۳۷۷۵ م و حق تقدم معامله شدهارزش سها

ميليون سهم  ۰/۶۰۵۹۹ حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانک مرکزي




