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بازگشايی وتجديد فرصت

سرانجام، بعد ازگذشت سال ها، درهای بسته سفارت بریتانیای 
کبیر در تهران بازگشایی شد. بازگشایی توسط عالی ترین مقام 
سیاست خارجی و دیپلوماسی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر 
و ایرلند شمالی، آن هم همراه با یک هیات بلند پایه اقتصادی، 
و  بریتانیا  داران  بانک  انجمن  داری،  خزانه  ازمعاونان  متشکل 
روساء و معاونان  بیش از ده موسسه وسازمان اقتصادی بزرگ 

همچون شل و. . .  

  اکنون با نگاهی کوتاه وگذرا به چگونگی بازگشایی سفارت، 
مالحظه می شودکه این بازگشایی بیش ازآنکه رویدادی سیاسی 
رویدادی  حال  هر  در  اما  نمادین،  هرچند  ای  گونه  به  باشد، 
بیشتر اقتصادی بوده است. در هر حال نقطه عطفی در تاریخ 
روابط بازرگانی خارجی دو کشور، رویدادی  بیش از همه خوش 

و نیک درمسیر روابط اتاق های مشترک دو کشور. 

 بنابراین، اکنون بدون هر گونه  تردید فرصت آن فرا رسیده 
حاشیه  دورازهرگونه  کشوربه  دو  مشترک  های  اتاق  که  است 
روی و یا دیباچه پردازی، به عنوان بازوان اجرایی دو کشور در 
زمینه ایجاد و تسهیل فضا وشرایط الزم برای توسعه بازرگانی 

خارجی دوکشور از هیچ کوششی باز نایستند. 

 دکتر امیر هوشنگ امیني



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

طی پنج ماهه نخست س��ال 1394، 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 

پنج ماهه نخست سال 139۴
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 بازرگاني خارجي كشور

 پنج ماهه نخست سال 1394

 

 

 

، كـم و  1394ه نخسـت سـال   پنج ماهبراساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي گمرك ايران درباره بازرگاني خارجي كشور طي 

  .است كيف بازرگاني خارجي كشور بنابه گزارش مقدماتي مورد اشاره به شرحي مي باشد كه در جداول درپي منعكس شده

 

 

 آمار مقدماتي صادرات و واردات كاالهاي غير نفتي با احتساب ميعانات گازي

1393- 94ه نخست سال هاي پنج ماهدر    

 فعاليت

1394ه نخست سال پنج ماه 1389ه نخست سال پنج ماه    
درصد تغييرات نسبت به 

 مدت مشابه سال قبل 

وزن 

)هزارتن(  

 ارزش
وزن 

)هزارتن(

 ارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 

 ريال

ميليون 

 دالر

ميليارد 

 ريال

ميليون 

 دالر
 دالر ريال

- 7،32 516،36220،115 487،78116،93941،937 38،866 صادرات  5،53 -  15،79-  

-15،98 534،79220،970 484،70416،91116،495 13،858 واردات  9،37 -  19،36-  

 

 

بـوده   "ذرت دامـي "، مربوط بـه  1394بيشترين سهم واردات كشور از نظر ارزشي، طي پنج ماه نخست سال  :واردات) الف

ميليـون   354بـا ارزش   "بـرنج ".  درصد از كل سهم ارزشي واردات را دارا بوده اسـت  3,12ميليون دالر و  528است كه بالغ بر 

درصد سهم ارزشي رتبه هاي دوم و سوم  1,94ميليون دالر و  327با ارزش  "لوبياي سويا"درصد سهم ارزشي و  2,09دالر و 

  .را به خود اختصاص داده اند
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1.220 دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل دارای کاهش4.01 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیشترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزشی، طی پنج ماه نخست سال 1394، 
مربوط به »ذرت دامی« بوده است که بالغ 
بر 528 میلیون دالر و 3.12 درصد از کل 
س��هم ارزش��ی واردات را دارا بوده اس��ت.  
»برنج« با ارزش 354 میلیون دالر و 2.09 
درصد س��هم ارزش��ی و »لوبیای سویا« با 
ارزش 327 میلی��ون دالر و 1.94 درص��د 
س��هم ارزش��ی رتبه های دوم و سوم را به 

خود اختصاص داده اند.
واردات عم��ده کش��ور در دوره م��ورد 
گزارش به ترتیب از کشورهای 1( »چین« 
با 2.016  هزار تن و ارزش 4.300 میلیون 
دالر و س��هم وزنی 14.54 درصد و س��هم 
ارزشی 25.43 درصد، 2( »امارات متحده 
عربی« با 2.799 هزار تن و ارزش 3.591 
میلیون دالر و س��هم وزنی 20.2 درصد و 
سهم ارزشی 21.24 درصد، 3( »جمهوری 

کره« ب��ا 730 هزار ت��ن و ارزش 1.531 
میلیون دالر و س��هم وزنی 5.27 درصد و 
س��هم ارزشی 9.05 درصد، 4( »ترکیه« با 
1.229 هزار ت��ن و ارزش 1.267 میلیون 
دالر و س��هم وزن��ی 8.86 درصد و س��هم 
ارزشی 7.49 درصد و 5( »هند« با 1.263 
ه��زار ت��ن و ارزش 1.056 میلیون دالر و 
س��هم وزنی 9.11 درصد و س��هم ارزشی 

6.24 درصد، انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:

آمار بازرگاني

ميليـون دالر و   4,300هزار تـن و ارزش    2,016با  "چين") 1واردات عمده كشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از كشورهاي 

ميليون دالر  3,591هزار تن و ارزش  2,799با  "امارات متحده عربي") 2درصد،  25,43درصد و سهم ارزشي  14,54سهم وزني 

ميليون دالر و سهم  1,531هزار تن و ارزش  730با  "جمهوري كره") 3درصد،  21,24درصد و سهم ارزشي  20,2و سهم وزني 

 8,86ميليـون دالر و سـهم وزنـي     1,267هزار تن و ارزش  1,229با  "تركيه") 4درصد،  9,05درصد و سهم ارزشي  5,27وزني 

درصد و سـهم   9,11ميليون دالر و سهم وزني  1,056هزار تن و ارزش  1,263با  "هند") 5درصد و  7,49درصد و سهم ارزشي 

  .درصد، انجام پذيرفته است 6,24ارزشي 

 

 

1394پنج كشور عمده طرف معامله در واردات كاال براساس سهم ارزشي در پنج ماه نخست سال                       

 

 

 

درصـدي در ارزش   4,01دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل داراي كـاهش    1,220متوسط قيمت هر تن كاالي وارداتي 

  .دالري مي باشد

 

   :صادرات) ب

 859بـه ارزش   "گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گـازي شـكل مـايع شـده    "عمده اقالم صادراتي در دوره مورد گزارش، شامل 

درصـد و   4,75ميليـون دالر و سـهم ارزشـي     636بـا ارزش   "پروپـان مـايع شـده   "درصـد،   6،42ميليون دالر و سـهم ارزشـي   

تركيب كاالهاي صادراتي به تفكيـك ميعانـات گـازي،    . درصد مي باشد 4,19ميليون دالر و سهم ارزشي  561با ارزش  "قيرنفت"

  . محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها شامل كاالهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، فرش و صنايع دستي به شرح زير مي باشد

 

 

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr
 امارات متحده عربي

21,24%  

 چين 

25,43%  

 جمهوري كره

9,05%  

 هند

6,24%  

 تركيه

7,49%  

 جمع ساير كشورها

30,55%  

) بجز نفت و گاز(آمار صادرات قطعي كاالهاي غير نفتي به تفكيك ميعانات گازي، محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها   

1394در پنج ماهه نخست سال   

نوع كاالي 

 صادراتي

1394پنج ماهه نخست سال  1393پنج ماهه نخست سال    
درصد تغييرات نسبت به 

 مدت مشابه سال قبل

 وزن

هزار ( 

)تن  

 وزنسهم از كل ارزش

هزار ( 

)تن  

 سهم از كلارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 

 ريال

ميليون

 دالر
 ارزش وزن

ميليارد

 ريال

ميليون 

 دالر
 دالر ريال ارزش وزن

ميعانات

 گازي
8,205 102,158 3,562 21,11 21,03 8,690 154,168 6,018 21,65 31,71 5,58-  33,74-  40,81-  

محصوالت

 پتروشيمي
9,993 165,265 5,739 25,71 33,88 7,385 151,627 5,902 18,4 31,1 35,32 8,99 2,77-  

ساير

 كاالها
20,668 220,359 7,638 53,18 45,09 25,862 210,567 8,195 59,95 37,19 20,08-  4,65 6,80-  

-7,32 100 10010041,937516,36220,115100 16,939 38,866487,781جمع كل  5,53-  15,79-  

 

 

:نمودار تركيب كاالهاي صادراتي به لحاظ وزن و ارزش به شرح زير مي باشد  

 

1394تركيب وزني كاالهاي صادراتي در پنج ماه نخست سال   

 

1394تركيب ارزشي كاالهاي صادراتي در پنج ماه نخست سال   

 

 

درصـدي   7,32همانگونه كه در جدول هاي مربوط مالحظه مي شود صادرات قطعي كشور با احتساب ميعانات گازي، با كـاهش  

  . درصدي در ارزش دالري رو به رو بوده است 15,79در وزن و 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

گازيميعانات   

21,11%  

 محصوالت پتروشيمي

25,71%  

 ساير كاالها

53,18%  

 ميعانات گازي

21,03%  

 محصوالت پتروشيمي

33,88%  

 ساير كاالها

45,09%  
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ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ی در دوره مورد 
و  نفت��ی  »گازه��ای  ش��امل  گ��زارش، 
هیدروکربورهای گازی ش��کل مایع شده« 
به ارزش 859 میلیون دالر و س��هم ارزشی 
6،42 درصد، »پروپان مایع شده« با ارزش 

636 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 4.75 
درصد و »قیرنف��ت« با ارزش 561 میلیون 
دالر و س��هم ارزش��ی 4.19 درص��د م��ی 
باشد. ترکیب کاالهای صادراتی به تفکیک 
میعان��ات گازی، محص��والت پتروش��یمی 

و س��ایر کاالها ش��امل کااله��ای صنعتی، 
کش��اورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 

به شرح زیر می باشد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
مالحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، ب��ا کاهش 7.32 
درصدی در وزن و 15.79 درصدی در ارزش 

دالری رو به رو بوده است. 

در پنج ماه نخست سال 1394 کشورهای 
1(«چین« با 9.702 هزار تن و ارزش 3.057 

میلیون دالر و س��هم وزنی 31.64 درصد و 
سهم ارزش��ی 22.86 درصد، 2( »عراق« با 
6.192 هزار تن و ارزش 2.646 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 20.2 درصد و س��هم ارزشی 
18.42 درصد، 3(«امارات متحده عربی« با 
3.516 هزار تن و ارزش 2.201 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 11.47 درصد و سهم ارزشی 
16.45 درصد، 4(«هند« با 2.741 هزار تن 

و ارزش 1.127 میلیون دالر و س��هم وزنی 
8.94 درصد و س��هم ارزش��ی 8.43 درصد 
و 5(«افغانس��تان« با 1.518 هزار تن ارزش 
1.001 میلی��ون دالر و س��هم وزنی 4.95 
درصد و سهم ارزشی 7.48 درصد، به ترتیب 
مقام های اول تا پنجم ص��ادرات از ایران را 

کسب نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی436 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای افزایش 5.83 درصدی در ارزش 
دالر می باشد.

آمار بازرگاني

) بجز نفت و گاز(آمار صادرات قطعي كاالهاي غير نفتي به تفكيك ميعانات گازي، محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها   

1394در پنج ماهه نخست سال   

نوع كاالي 

 صادراتي

1394پنج ماهه نخست سال  1393پنج ماهه نخست سال    
درصد تغييرات نسبت به 

 مدت مشابه سال قبل

 وزن

هزار ( 

)تن  

 وزنسهم از كل ارزش

هزار ( 

)تن  

 سهم از كلارزش

 وزن

 ارزش

ميليارد 

 ريال

ميليون

 دالر
 ارزش وزن

ميليارد

 ريال

ميليون 

 دالر
 دالر ريال ارزش وزن

ميعانات

 گازي
8,205 102,158 3,562 21,11 21,03 8,690 154,168 6,018 21,65 31,71 5,58-  33,74-  40,81-  

محصوالت

 پتروشيمي
9,993 165,265 5,739 25,71 33,88 7,385 151,627 5,902 18,4 31,1 35,32 8,99 2,77-  

ساير

 كاالها
20,668 220,359 7,638 53,18 45,09 25,862 210,567 8,195 59,95 37,19 20,08-  4,65 6,80-  

-7,32 100 10010041,937516,36220,115100 16,939 38,866487,781جمع كل  5,53-  15,79-  

 

 

:نمودار تركيب كاالهاي صادراتي به لحاظ وزن و ارزش به شرح زير مي باشد  

 

1394تركيب وزني كاالهاي صادراتي در پنج ماه نخست سال   

 

1394تركيب ارزشي كاالهاي صادراتي در پنج ماه نخست سال   

 

 

درصـدي   7,32همانگونه كه در جدول هاي مربوط مالحظه مي شود صادرات قطعي كشور با احتساب ميعانات گازي، با كـاهش  

  . درصدي در ارزش دالري رو به رو بوده است 15,79در وزن و 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

گازيميعانات   

21,11%  

 محصوالت پتروشيمي

25,71%  

 ساير كاالها

53,18%  

 ميعانات گازي

21,03%  

 محصوالت پتروشيمي

33,88%  

 ساير كاالها

45,09%   

درصـد و   31,64ميليون دالر و سهم وزني  3,057هزار تن و ارزش  9,702با  "چين")1كشورهاي  1394در پنج ماه نخست سال 

درصد و سهم ارزشي  20,2ميليون دالر و سهم وزني  2,646هزار تن و ارزش  6,192با  "عراق") 2درصد،  22,86سهم ارزشي 

درصـد و سـهم    11,47ميليـون دالر و سـهم وزنـي     2,201هـزار تـن و ارزش    3,516با  "امارات متحده عربي")3درصد،  18,42

 8,43درصـد و سـهم ارزشـي     8,94ميليون دالر و سهم وزني  1,127هزار تن و ارزش  2,741با  "هند")4درصد،  16,45ارزشي 

درصد، بـه   7,48درصد و سهم ارزشي  4,95ميليون دالر و سهم وزني  1,001هزار تن ارزش  1,518با  "افغانستان")5درصد و 

  .ترتيب مقام هاي اول تا پنجم صادرات از ايران را كسب نمودند

 

 

1394پنج كشور عمده طرف معامله در صادرات كاال براساس سهم ارزشي پنج ماهه نخست سال        

 
 

درصـدي در   5,83دالر بوده كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، داراي افـزايش        436متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي

 .  ارزش دالر مي باشد

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtrعراق  

18,42% 

 چين

22,86%  

 امارات متحده عربي

16,45%  

 افغانستان

7,48%  

 هند

8,43%  

 جمع ساير كشورها

26,36%  



به نظر نمی رس��د ب��ر هی��چ کارآفریِن 
فرهیخته ای پوش��یده باش��د که بیشترین 
بخش س��رمایه یا روش��ن ت��ر منابع مالی 
کشور، هرچند نابخردانه،اما درهر حال و به 
هر دلیل،س��ال هاست که به مسکن تبدیل 
گشته و در آنهامحبوس شده است.رویدادی 
که بی توجه به راستینه های برجا همچنان 
تا ح��دودی ادامه دارد. بناهایی که درعمل 
بایس��تی به عنوان مس��کن مورد استفاده 
ق��رار گیرند. اما نکته در خ��ور توجه اینکه 
بیش از هش��تاد درصد این بناها با توجه به 
قیمت مورد درخواست عرضه کنندگان آنها 
در بازارعرض��ه تاکنون به فروش نرفته و در 
آینده نیز با توجه ب��ه توان مالی جامعه به 
هیچ روی به فروش نخواهد رفت.اما جالب 
تر اینکه با گذش��ت زمان،هزینه تمام شده 
آنها، در ظاهر بایستی  هرروز بیش از پیش 
افزای��ش یابد البته به قیم��ت های جاری، 
افزایش��ی که نه تنها به لحاظ هزینه خواب 
سرمایه، بلکه به سبب هزینه های نگهداری، 
اعم ازهزین��ه های نگهبان��ی، آب و برق و 
عوارض نو س��ازی ، بهاصل سرمای گذاری 
و به بیان روشن تر هزینه تمام شده افزوده 
می ش��ود. و بدین سان اس��ت که ، قیمت 
عرض��ه، دربازار در عمل بایس��تی -البته به 
قیمت جاری- افزایش یابد،ریرا این هزینه 
هاخ��واه نا خواه به هزینه تمام ش��ده واحد 
های مسکونی  ایجاد شدهاضافه می شود،که 
البت��ه با توجه به س��طح درآمده��ا و توان 
مالی عمومی درعمل چنین نخواهد ش��د.                                                                                                                      
توجه ب��ه این نکته اساس��ی، درخور توجه 
و تامل ویژه اس��ت که قیمت عرضه مسکن  
دربازارعرض��ه و تقاضا، حتی در پائین ترین 

سطح آن نیز ، دست کم درکالنشهرتهران 
که حدود چهار میلیون تومان است باتوجه 
ب��ه متوس��ط درآمد س��رانه و ت��وان مالی 
متقاضیان نهایی مس��کن ،که در واقع زوج 
های جوان و بازنشس��تگان بدون مس��کن 
می باش��ند به هیچ روی همخوان نیس��ت 
و درآین��ده نزدیک نیز نمی تواند  همخوان 

شود.
 سرمایه گذاری صاحبان سرمایه نیز که 
برخی تصور می کنند برای حفظ س��رمایه 
خود دربرابر تورم وکاهش ارزش پول به آن 
روی آور خواهند شد، در شرایط حاکم ، آن 
هم دربخش مس��کن، با توجه به نرخ بهره 
پول در بازار جز تصور و افسانه ای فریبنده 

بیش نیست. 
آزاد سازی  سرمایه های  کالن و غیرقابل 
تصوِر، هزینه بِر و دربند در بخش مس��کن، 
با تک��رار این واقعیت که به لحاظ  س��طح 
درآمده��ا و فاصله بیش از اندازه توان مالی 
نیازمندان مسکن درسنجش باقیمت ارزان 
تری��ن واحدهای مس��کونی  عرضه ش��ده 
دربازار مس��کن ،نه به این س��ادگی ها که 
برخ��ی تصور می کنند و ن��ه به این زودی 
ها به هیچ روی نمی تواند امکان پذیر باشد. 
رهایی از پردخت هزینه های سرسام آور 
جاری و مس��تمر خواب سرمایه و نگهداری 
واحدهای خالی متعلق به بانک ها، موسسه 
های دولتی ونیمه دولتی تنها یک راه دارد 
وآن واگ��ذاری طوالنی م��دت این واحدها 
)ب��ه طور مثال نود و نه س��اله( ،به فاقدین 
مسکن اس��ت ، البته مشروط به ممنوعیت 
واگذاری مجدد آن ، دست کم در یک دوره 
ده س��اله .زیرا به این ترتیب هم بازگش��ت 

اصل س��رمایه میسر خواهد شد ،هم رهایی 
از پرداخ��ت هزینه های مس��تمر ماهانه و 
س��االنه .و مهم تر اینکه بخشی از خانواده 
های فاقد مسکن  کشور به این ترتیب خانه 
دار خوهند شد. به طور قطع جز این راهی 
برای آزاد س��ازی وبازگش��ت سرمایه های 

مورد اشاره وجود ندارد.
وام��ا در مورد خودرو تنها راه س��نجیده 
ومنحص��ر به فرد آن اس��ت که ب��ه دور از 
هرگونه مقدم��ه چینی غیر ض��رور و ابراز 
تعصب، کلی��ه واحدهای مونتاژخ��ودرو با 
اجازه تغیی��ر کاربری واگذار ش��ود، یک یا 
دو واحد خودرو س��ازی عهده دار کارتولید 
خودروی مل��ی ارزان قیم��ت و ویژه ایران 
گش��ته، س��ایر واحدها، با تغییر کاربری به 
کار تولید قطعات یدکی قابل صدور با عالی 
ترین کیفیت مبادرت ورزند.و در این صورت 
از محل ص��ادرات قطع��ات یدکی تولیدی  
داخلی، تولید کنندگان قطعه های یدکی و 
دیگران مخیر به واردات خودروهای ساخت 
خارج ش��وند.واقعیتی که می تواند س��بب 
عقد قرارداد تهاتر خودروی ساخت خارج و 
قطعه های یدکی تولید داخلی شود،وایران 
به عالی ترین کشور قطعه ساز تبدیل شود. 
به جرئت با انجام س��نجیده این کا ، لغو 
پرداخ��ت عام یارانه، اجرای درس��ت قانون 
مالی��ات ه��ای مس��تقیم و الغ��ای تقدس 
کاردرس��طح ملی، بخش اعظم مش��کالت 
جامعه برطرف گش��ته، راه ورود به فرآیند 

توسعه پایدار گشوده خواهد شد. 

دکتر امیر هوشنگ امینی

آزادسازی سرمايه های دربند
در

ساختمان و خودرو
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بانو'ی چهارده ساله و خواندن ترانه های ايرانی 
و آلمانی 

مریم آخوندی در گروه پاز
مریم آخوندی خواننده ترانه های سنتی، 
در آغاز آوازه اش را مدیون همان موسیقی 
اصیل ایران بود. عش��ق به خواندن اما او را 
به قلمرو انواع دیگر موس��یقی نیز کشانید. 
موس��یقی عربی، هندی، همکاری با گروه 
براس باند آلمانی، همراهی با خواننده اپرا، 
بنیان گذاری گروه پاز )ترکیبی از موسیقی 
ایران��ی و جاز فرنگ��ی(، و بنیانگذاری تئاتر 

موزیکال اندرونی ایران خانم.
او از چهارده س��ال پیش تاکنون سرکی 
نیز به سوی روس��تاهای ایران کشیده و به 

موس��یقی بومی پرداخته، همراه با گروهی 
زنانه که »بانو« نام گرفته است.

مریم آخوندی تاکنون چند جایزه را نیز 
از آن خود کرده اس��ت. جایزه نقد صفحات 
آلمانی برای سی دی مجنون در سال 1996 
و جایزه ای نیز برای سی دی »چوپون« در 

سال 1999.
صحنه را شانزده زن رنگین پوش ایرانی 
همراه با مریم اش��غال ک��رده اند. زنانی که 
از خوانندگان حرف��ه ای نبوده اند. هر یک 
برخاس��ته از قومی از روس��تاها و شهرهای 
ایران هس��تند که با ترانه ه��ای بومی و با 

همان لهجه های گاه ناش��ناخته به میدان 
آمده اند.

تفاوت کنس��رت ش��نبه ش��ب نوزدهم 
سپتامبر اما با دیگر کنسرت های این گروه، 
همخوانی ترانه های محل��ی ایران در برابر 
ترانه های محلی »کلش« لهجه ویژه ش��هر 
کلن آلمان اس��ت. خوانن��دگان ترانه های 
کلش ک��ه الهام بخش مریم برای تهیه این 
برنامه بوده اند، مرزهای سنی را درنوردیده 
اند. از پنجاه س��اله ها تا هشتاد ساله را می 
توان در میان زنان آلمانی کلش زبان یافت. 
اغل��ب اما با موه��ای س��پید و لباس های 

الهه خوشنام روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر 
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 پاز گروه در آخوندی مریم

 اصيل موسيقی ھمان مدیون را اش آوازه آغاز در سنتی، ھای ترانه خواننده آخوندی مریم
 موسيقی .کشانيد نيز موسيقی دیگر انواع قلمرو به را او اما خواندن به عشق .بود ایران

 بنيانگذاری اپرا، خواننده با ھمراھی آلمانی، باند براس گروه با ھمکاری ھندی، عربی،
 اندرونی موزیکال تئاتر بنيانگذاری و ،(فرنگی جاز و ایرانی موسيقی از ترکيبی) پاز گروه
 .خانم ایران

 به و کشيده ایران روستاھای سوی به نيز سرکی تاکنون پيش سال چھارده از او
 .است گرفته نام "بانو" که زنانه گروھی با ھمراه پرداخته، بومی موسيقی

 آلمانی صفحات نقد جایزه .است کرده خود آن از نيز را جایزه چند تاکنون آخوندی مریم
 سال در "چوپون" دی سی برای نيز ای جایزه و ١٩٩۶ سال در مجنون دی سی برای
١٩٩٩. 

 از که زنانی .اند کرده اشغال مریم با ھمراه ایرانی پوش رنگين زن شانزده را صحنه
 ایران شھرھای و روستاھا از قومی از برخاسته یک ھر .اند نبوده ای حرفه خوانندگان
 .اند آمده ميدان به ناشناخته گاه ھای لھجه ھمان با و بومی ھای ترانه با که ھستند

 ھمخوانی گروه، این ھای کنسرت دیگر با اما سپتامبر نوزدھم شب شنبه کنسرت تفاوت
 آلمان کلن شھر ویژه لھجه "کلش" محلی ھای ترانه برابر در ایران محلی ھای ترانه
 اند، بوده برنامه این تھيه برای مریم بخش الھام که کلش ھای ترانه خوانندگان .است

 زنان ميان در توان می را ساله ھشتاد تا ھا ساله پنجاه از .اند درنوردیده را سنی مرزھای
 .تن بر محلی رنگين ھای لباس و سپيد موھای با اما اغلب .یافت زبان کلش آلمانی

 زنانه ھای دل درد

 شش با زنی .شود می خوانده کنسرت شب در که است ای ترانه نخستين "بيچاره زن"
 تا داشتم گاو شش بچه، شش جای به کاشکی گوید می که خور عرق شوھری و بچه
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رنگین محلی بر تن.

درد دل های زنانه
»زن بیچاره« نخستین ترانه ای است که 
در شب کنس��رت خوانده می شود. زنی با 
شش بچه و شوهری عرق خور که می گوید 
کاشکی به جای شش بچه، شش گاو داشتم 
ت��ا همه را می فروختم وعرق می خریدم و 

می خوردم. ترانه محلی خاله قزی که او هم 
از ش��وهر نا اهلش شکایت ها دارد با لهجه 
محلی ایران بالفاصله پ��س از این ترانه به 

اجرا درآمد.
شکایت های زنانه اما تنها از همسران نا 
اهل نیست. پیرزن آلمانی می نالد که حاال 

همه جای بدنش درد می کند:
داره/  درد  پاه��ام  داره،  درد  »دس��تام 
کارهای خوب دیگه فایده نداره/ اینجام درد 
می کنه، اونجام درد می کنه/ هر چی خوب 

بود دیگه امکان نداره.
نکت��ه جالب این جاس��ت که ب��ا وجود 
محتوای گاه غم انگی��ز ترانه ها، ملودی ها 

اغلب شاد و سرزنده هستند.
مریم از شانزده سالگی نزد استادانی چون 
اس��ماعیل مهرتاش و نصراهلل ناصح پور به 
یادگیری ردیف و آواز موسیقی سنتی ایران 
پرداخته اس��ت. با این همه برای تحصیل، 

رشته تئاتر را برمی گزیند.
»تئاتر یکی از رش��ته ه��ای مورد عالقه 
ام بود. درس آواز می خواندم اما متاس��فانه 

به کار در این رش��ته فکر نمی کردم. یکی 
از دوس��تان مرا پیش آقای مهرتاش برد و 
گفت حیف است این صدای خوب که تعلیم 

درست نداشته باشد.
»محل کار آق��ای مهرتاش الله زار بود و 
مادرم س��خت می گرف��ت ولی چون به آن 
دوست اعتماد داشت اجازه داد که من بروم. 
به قول س��ید علی صالحی من مرغ س��حر 

دانشکده بودم.«
مری��م در س��ال 1986 ب��رای همراهی 
ب��ا گروه ن��وا به رهبری مجید درخش��انی، 
آهنگس��از و نوازنده تار و سه تار، به آلمان 
آم��د. گروه نوا نیاز به یک خواننده س��نتی 
داش��ت. آن گونه که مریم می گوید، شاعر 
گرانقدر، س��ایه، او را به مجید درخش��انی 

پیشنهاد می کند.
نخستین کنسرت بالفاصله پس از ورود 
مریم به آلمان در ش��هر اش��توتگارت بر پا 
می ش��ود. کارنامه هنری مری��م آخوندی 
اما ماالمال اس��ت از همکاری با گروه های 
گوناگون و گاه در زمینه های متفاوت. چرا 

این همه عدم تمرکز؟
 

با گروه بانو
موسیقی مرز نمی شناسد

»موس��یقی برای من ی��ک معنی بزرگ 
ت��ری دارد ت��ا این که ح��وزه به خصوصی 
برایش قایل ش��وم. من با موس��یقی وقتی 
عش��ق می کنم، برایم فرق��ی نمی کند در 

ک��دام کش��و آن را بگذارم. م��ن ردیف یاد 
گرفتم و ردیف به م��ن بی انتهایی ملودی 
ها را یاد داد. یاد داد که تو چقدر می توانی 
ملودی بش��نوی و چقدر می توانی ملودی 
خلق کنی. ما دوازده دستگاه آواز داریم که 
در آن ها میلیون ها ملودی هس��ت که هر 
کدام را اگر یک تکان بدهی می ش��ود یک 
ملودی دیگ��ر. این به م��ن توانائی داد که 
بسته نباشم و احساس کنم که خیلی بیش 
از این ها در موسیقی هست. موسیقی وقتی 
من را می گیرد، من به سراغش می روم.«

اما این گرایش از کجا و چگونه به وجود 
می آید؟

»بعض��ی وقت ها به من الهام می ش��ود. 
مثال من س��ی دی »سرمس��ت« را زمانی 
س��اختم که داش��تم حافظ و خی��ام را می 
خوان��دم. توجهم به این جلب ش��د که چرا 
این ها همه اش راجع به ش��راب حرف می 
زنند. چرا این قدر مس��تی جام و س��اقی و 
این حرف ها در فرهنگ ما مهم اس��ت. بعد 
دیدم که چقدر انسان امروزی به آن احتیاج 
دارد با وجود این همه سال فاصله. احساس 

کردم که:
ش��راب تلخ می خواهم که مرد افکن بود 
زورش/ که تا یک دم بیاس��ایم ز دنیا و شر 

و شورش/«
احتماال رش��ته تحصیلی تئاتر در اجرای 

ترانه ها به شما کمکی هم کرده است؟
»من از تئاتر در آوازم خیلی استفاده می 
کن��م. تصویر هایی که ش��عرها به من می 
دهند. در میمیک صورت، در احساسم تاثیر 
گذار هستند. تماشاچی ها به من می گویند 
که آدم دل��ش می خواهد که تا آخر گوش 
کند و ببیند که داستان چیست. آنقدر نوع 
بیان و تصویر س��ازی برای من مهم اس��ت 
که بعضی وقت ها مل��ودی را فدای تصویر 

می کنم.«
مریم این تصویر سازی را به شاگردانش 
نی��ز آموخته اس��ت. برای بانوان��ی که با او 
هم��کاری می کنند تفاوت��ی نمی کند که 
قصه به کجا و چه روستائی تعلق دارد. همه 

 

 بانو گروه با

 شناسد نمی مرز موسيقی

 قایل برایش خصوصی به حوزه که این تا دارد تری بزرگ معنی یک من برای موسيقی"
 را آن کشو کدام در کند نمی فرقی برایم کنم، می عشق وقتی موسيقی با من .شوم
 تو که داد یاد .داد یاد را ھا ملودی انتھایی بی من به ردیف و گرفتم یاد ردیف من .بگذارم
 دستگاه دوازده ما .کنی خلق ملودی توانی می چقدر و بشنوی ملودی توانی می چقدر
 می بدھی تکان یک اگر را کدام ھر که ھست ملودی ھا ميليون ھا آن در که داریم آواز
 خيلی که کنم احساس و نباشم بسته که داد توانائی من به این .دیگر ملودی یک شود
 سراغش به من گيرد، می را من وقتی موسيقی .ھست موسيقی در ھا این از بيش
 ".روم می

 آید؟ می وجود به چگونه و کجا از گرایش این اما

 ساختم زمانی را "سرمست" دی سی من مثال .شود می الھام من به ھا وقت بعضی"
 اش ھمه ھا این چرا که شد جلب این به توجھم .خواندم می را خيام و حافظ داشتم که

 در ھا حرف این و ساقی و جام مستی قدر این چرا .زنند می حرف شراب به راجع
 این وجود با دارد احتياج آن به امروزی انسان چقدر که دیدم بعد .است مھم ما فرھنگ
 :که کردم احساس .فاصله سال ھمه

 و شر و دنيا ز بياسایم دم یک تا که /زورش بود افکن مرد که خواھم می تلخ شراب
 "/شورش

 کرده ھم کمکی شما به ھا ترانه اجرای در تئاتر تحصيلی رشته احتماال
 است؟

 .دھند می من به شعرھا که ھایی تصویر .کنم می استفاده خيلی آوازم در تئاتر از من"



آن را همانگونه قصه گونه در ترانه هایشان 
تفسیر می کنند.

اش��تورلوک زور داره، پ��ول داره هرچی 
بخ��واد/ به دخترا دس��تمزد می ده، هرچی 

بخواد
ترانه زنان کار ایرانی پس از این ش��کوه 
ه��ای زن آلمانی که در کارخانه ش��کالت 
سازی اشتورلوک کار می کند، خوانده می 

شود.
مریم به دنبال ارکس��تری ب��رای اجرای 
برنام��ه گل ه��ا می گش��ت که ارکس��تر 
»ِش��ل س��یک براس بان��ِد« آلمان��ی او را 
یافت و پیش��نهاد همکاری داد.حاصل این 
همکاری بیش از صد کنسرتی است که در 
کشورهای اروپائی، آفریقائی و خاورمیانه ای 

برگزارشده است:
 »دیدم که اصال این ارکستر چیز دیگری 
است. چیزی را در من بیدار می کند. من در 
گذشته هیچگاه راک موزیک نمی توانستم 
بش��نوم. پسرم که گوش می کرد می گفتم 
این ها چیه که می شنوی.. بعد یاد گرفتم 
که به آن چیزهائی که دوست ندارم، یا می 
ترسم از آن ها، نزدیک شوم. وقتی نزدیک 
ش��دم دیدم که هیپ هاپ هم چیز س��اده 

ای نیست

از اندرونی تا بانو
ب��ا همه آزادی هایی ک��ه در غرب وجود 
دارد بیشتر انتظار می رفت که گروه نو بنیاد 
بانو مرز زنانه و مردانه نداش��ته باشد. مریم 
اما استدالل دیگری برای تاسیس گروه بانو 

دارد:
»ب��رای این ک��ه خودم زن��م. صدای زن 
ها از همه بیش��تر بهش ظلم ش��ده. بیشتر 
ش��اگردهای من زن بودند. اغلب با ترس و 
لرز می آمدند و من توانس��تم متقاعدشان 
کنم. همه چیز را از زن ها گرفته اند.من می 
خواس��تم بر روی همین صدای زنانه تاکید 

کنم. صدا اصال خودش یک ساز است.«
در گروه بانو تاکنون چهره های گوناگونی 
را دیده ایم. چرا اعضای گروه ثابت نیستند؟

»خیلی اتف��اق می افتد که اعضای گروه 
تعویض شوند. آن جرات ها همیشه یکسان 
نمی ماند. بعضی ها می خواهند بمانند ولی 
نمی توانند. کسانی را داریم که با موسیقی 
رابطه نمی گیرند. اکثرا می آیند که بخوانند. 

یکی از کارها گوش کردن است.«
مریم با وجود آن که خودش با موسیقی 
اصی��ل ایرانی آغاز کرده اس��ت ام��ا گروه 
چهارده س��اله بانو تنها به موس��یقی بومی 

ایران می پردازد:
»من می خواس��تم تران��ه های محلی را 

اجرا کنم. آن هم فقط با صدای زن«
این انس��ان ها از سراس��ر ایران می آیند 
که این همه رن��گ دارد. یک مملکت چند 

فرهنگی.«

حرف های پشت صحنه
کنس��رت که تمام می ش��ود به رختکن 
خوانندگان می روم تا گفت و گوئی نیز با آن 
ها داش��ته باشم. هر کس به کاری مشغول 

است اما همه شاد و سر حال هستند. گلی 
تدین که آبادانی اس��ت م��ی گوید پیش از 
ازدواج به همسرش گفته به شرطی حاضر 
اس��ت با او وصلت کند ک��ه همچنان عضو 

گروه بانو باقی بماند.
رزا، خوزستانی است و شغلش پرستاری. 
فاصل��ه کار و زندگیش تا ش��هر کلن 220 
کیلومتر است. او آواز خواندن در میان جمع 
را به بنزین درون اتومبیل تشبیه می کند. 

»بدون ای��ن بنزین گیری قادر نیس��تم به 
گرفتاری های دیگر زندگی بپردازم.«

فرزانه آریائی متخصص کامپیوتر و از تک 
خوان های گروه اس��ت. همسرش به او می 
گوید برق چش��مان تو پس از آواز خواندن 

در گروه بانو، به هر چیز دیگری می ارزد.
ماریا حس��ابی، جوان تری��ن عضو گروه 
است که هم خودش و هم همسرش هر دو 
هنرمند هستند و مشکلی برای شرکت در 

گروه بانو ندارد.
نکته قابل توجه در این گروه آواز خواندن 
به همه لهجه های ممکن است. تفاوت نمی 
کن��د که از کجای ایران آمده باش��ی. همه 
هم لری می خوانند، هم گیلکی، شیرازی، 
یزدی، مازندران��ی و ... و همه در دف زدن 

توانائی دارند.
گروه بانو مخاطبان آلمانی بس��یار دارد. 
اغلب زبان را نمی شناس��ند اما ترانه ها چه 
ش��اد و چه غم انگیز گویا حرف مش��ترک 

همه مخاطبان است. 

.
اعضای گروه فراما نیز با این استدالل که 
تحقیقات در مورد کش��ف داروهای جدید 
مستلزم امکان س��وددهی آنهاست معموال 
داروهای تازه کش��ف ش��ده را به بهایی باال 
به فروش میرس��انند هر چند این ش��رکت 
افزایش سرس��ام قیمت یک داروی موجود 

را مردود دانسته است.
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 آدم که گویند می من به ھا تماشاچی .ھستند گذار تاثير احساسم در صورت، ميميک در
 تصویر و بيان نوع آنقدر .چيست داستان که ببيند و کند گوش آخر تا که خواھد می دلش
 ".کنم می تصویر فدای را ملودی ھا وقت بعضی که است مھم من برای سازی

 ھمکاری او با که بانوانی برای .است آموخته نيز شاگردانش به را سازی تصویر این مریم
 را آن ھمه .دارد تعلق روستائی چه و کجا به قصه که کند نمی تفاوتی کنند می

 .کنند می تفسير ھایشان ترانه در گونه قصه ھمانگونه

 بخواد ھرچی ده، می دستمزد دخترا به /بخواد ھرچی داره پول داره، زور اشتورلوک

 سازی شکالت کارخانه در که آلمانی زن ھای شکوه این از پس ایرانی کار زنان ترانه
 .شود می خوانده کند، می کار اشتورلوک

 سيک ِشل" ارکستر که گشت می ھا گل برنامه اجرای برای ارکستری دنبال به مریم
 صد از بيش ھمکاری این حاصل.داد ھمکاری پيشنھاد و یافت را او آلمانی "باندِ  براس

 :است برگزارشده ای خاورميانه و آفریقائی اروپائی، کشورھای در که است کنسرتی

 دیدم"
 گذشته در من .کند می بيدار من در را چيزی .است دیگری چيز ارکستر این اصال که

 ھا این گفتم می کرد می گوش که پسرم .بشنوم توانستم نمی موزیک راک ھيچگاه
 از ترسم می یا ندارم، دوست که چيزھائی آن به که گرفتم یاد بعد ..شنوی می که چيه
 نيست ای ساده چيز ھم ھاپ ھيپ که دیدم شدم نزدیک وقتی .شوم نزدیک ھا، آن

 

 بانو تا اندرونی از

 مرز بانو بنياد نو گروه که رفت می انتظار بيشتر دارد وجود غرب در که ھایی آزادی ھمه با
 :دارد بانو گروه تاسيس برای دیگری استدالل اما مریم .باشد نداشته مردانه و زنانه

 شاگردھای بيشتر .شده ظلم بھش بيشتر ھمه از ھا زن صدای .زنم خودم که این برای"
 را چيز ھمه .کنم متقاعدشان توانستم من و آمدند می لرز و ترس با اغلب .بودند زن من



توافق اتمی ايران چگونه البی قدرتمند اسرائيل را در 
آمريکا تضعيف کرد

بنا به نوشته ش��هیر شهیدثالث روزنامه 
نگار و تحلیلگر بی بی س��ی به نظر میرسد 
که پی��روزی باراک اوبام��ا، رئیس جمهور 
آمری��کا بر مخالف��ان توافق هس��ته ای با 
ای��ران قطعی اس��ت و آثار ای��ن تحول در 
س��طح برنامه هس��ته ای ای��ران و تعلیق 
تحریمها باقی نخواهد ماند. ش��اید یکی از 
برجستهترین آثار شکست مخالفان اوباما، 
تضعی��ف البی پرق��درت اس��رائیل، یعنی 

کمیته آمریکایی روابط عمومی اس��رائیل، 
با نام اختصاری ایپک باشد.

ه��دف ایپک که در دهه 1960 ش��کل 
گرفت، البیگری در درون سیستم حاکمه 
آمری��کا )عمدتاً کنگره( برای ش��کل دادن 
به سیاس��تهای آن کش��ور به نحوی است 
که اوالً منافع اس��رائیل تأمین شود و ثانیاً 
ق��درت مانور و ع��رض ان��دام از مخالفان 

اسرائیل گرفته شود.

اولین قدرت نمائی آشکار ایپک در سال 
1984 ش��کل گرفت. در آن س��ال ایپک 
توانس��ت با بس��یج امکانات خود س��ناتور 
پرقدرت س��نای آمریکا، چارلز پرس��ی را 
که ریاس��ت کمیته روابط خارجی س��نا را 
بر عهده داش��ت و از مخالف��ان ایپک بود 
از صحنه سیاس��ی خارج کند. در پی این 
ماج��را، توماس دائن، مدی��ر اجرائی وقت 
ایپ��ک گفت که ب��ا این اتفاق »سیاس��ت 
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 سيستم آن ناکارآمد رفتار از نشان آن تداوم است نادرست بلندمدت در سيستم یک رفتار
 .بودیم رو به رو مشکالت این با ما گرفت بعھده را کار دولت وقتی است؛
 را بانکی نظام و کشور اقتصادی شرایط اینکه از بعد :داد ادامه دارایی و اقتصادی امور وزیر

 ھایی سياست ممکن زمان حداقل در کردیم سعی دادیم تشخيص را ھا چالش و تحليل
 .کردیم متوقف را زا اخالل ھای سياست اول وھله در .گيریم بکار وضعيت این بھبود برای را
 سال در دیگری عامل :افزود مرکزی، بانک بر دولت مالی سلطه کاھش به اشاره با وی
 و نھادھا وجود آن و کند می کم را مرکزی بانک نقش که کرده بروز و ظھور اخير ھای

 بعنوان .کنند نمی تبعيت مرکزی بانک ھای سياست از که است غيرمجازی موسسات
 که است طبيعی نکنند رعایت را ضوابط موسسات این سود نرخ کاھش در که زمانی مثال
 .رود می غيرمجاز موسسات به ھا بانک از پول
 تصویب تورم، شتابان روند کاھش اقتصاد، بخشی ثبات مالی، سرکوب توقف نيا طيب
 .کرد اعالم مدت این در دولت اقتصادی ھای سياست دیگر از را توليد، موانع رفع الیحه

 کرد تضعيف آمریکا در را اسرائيل قدرتمند البی چگونه ایران اتمی توافق

 و نگارروزنامه شھيدثالث شھير نوشته به بنا
 مخالفان بر آمریکا جمھور رئيس اوباما، باراک پيروزی که رسدمی نظر به سی بی بی تحليلگر
 تعليق و ایران ایھسته برنامه سطح در تحول این آثار و است قطعی ایران با ایھسته توافق
 البی تضعيف اوباما، مخالفان شکست آثار ترینبرجسته از یکی شاید .ماند نخواھد باقی ھاتحریم
 .باشد ایپک اختصاری نام با اسرائيل، عمومی روابط آمریکایی کميته یعنی اسرائيل، پرقدرت

 (کنگره عمدتاً ) آمریکا حاکمه سيستم درون در البيگری گرفت، شکل ١٩۶٠ دھه در که ایپک ھدف
 و شود تأمين اسرائيل منافع اوالً  که است نحوی به کشور آن ھایسياست به دادن شکل برای
 .شود گرفته اسرائيل مخالفان از اندام عرض و مانور قدرت ثانياً 

 بسيج با توانست ایپک سال آن در .گرفت شکل ١٩٨۴ سال در ایپک آشکار نمائی قدرت اولين
 را سنا خارجی روابط کميته ریاست که را پرسی چارلز آمریکا، سنای پرقدرت سناتور خود امکانات

 توماس ماجرا، این پی در .کند خارج سياسی صحنه از بود ایپک مخالفان از و داشت عھده بر
 و دارند مقامی که آمریکایی سياستمداران "اتفاق این با که گفت ایپک وقت اجرائی مدیر دائن،
 کار حساب دیگر عبارت به ."گرفتند باید که را پيامی ھستند مقام به رسيدن پی در که آنان

 .داشت خواھد ھزینه ایپک با مخالفت که آمد دستشان

 این در و پرداخت اوباما با رویارویی به ایران ایھسته برنامه سر بر سازش گونه ھر رد با نتانياھو
 بخش با ایپک برخورد وضعيت این حاصل .کرد حمایت نتانياھو از چرا و چون بدون نيز ایپک ميان

 حزب با سازمان این مواضع کامل شدن یکی و اوباما رھبری به دموکرات حزب در پرقدرتی
 شد متزلزل بود ایپک موفقيت ضامن ھاسال که "حزبی دو حمایت" ترتيب این به .بود جمھوریخواه

 سياستمداران انتخاباتی مبارزات به سازمان این اعضاء مالی کمک حاصل عمدتاً  ایپک نفوذ
 .شودمی شامل را کنگره اعضاء تا گرفته جمھور رئيس از سياستمداران این .است آمریکایی
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مداران آمریکایی ک��ه مقامی دارند و آنان 
که در پی رسیدن به مقام هستند پیامی را 
که باید گرفتند«. به عبارت دیگر حس��اب 
کار دستش��ان آمد که مخالف��ت با ایپک 

هزینه خواهد داشت.
نتانیاهو با رد هر گونه س��ازش بر س��ر 
برنامه هس��ته ای ای��ران ب��ه رویارویی با 
اوبام��ا پرداخت و در این می��ان ایپک نیز 
ب��دون چ��ون و چ��را از نتانیاه��و حمایت 
ک��رد. حاصل این وضعی��ت برخورد ایپک 
ب��ا بخش پرقدرتی در ح��زب دموکرات به 
رهب��ری اوباما و یکی ش��دن کامل مواضع 
این س��ازمان با حزب جمهوریخواه بود. به 
این ترتیب »حمایت دو حزبی« که س��الها 

ضامن موفقیت ایپک بود متزلزل شد
نف��وذ ایپک عمدتاً حاص��ل کمک مالی 
اعضاء این س��ازمان به مبارزات انتخاباتی 
این  سیاس��ت م��داران آمریکایی اس��ت. 
سیاست مداران از رئیس جمهور گرفته تا 

اعضاء کنگره را شامل می شود.
برای س��الهای طوالنی، تالش ایپک بر 

این بود که حمایت هر دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه را پش��ت س��ر خود داشته 
باش��د. از این نظر، س��ازمان مزب��ور کاماًل 
موف��ق بود. در واق��ع موضوع اس��رائیل و 
امنیت آن کشور شاید تنها موردی بود که 
ه��ر دو حزب بدون وقفه بر روی آن اتفاق 

نظر داشتند.
اما دو تحول باعث ش��د که این اتحاد تا 

حدودی متزلزل شود و حاصل آن درگیری 
آشتی ناپذیر دو جناح بر سر مسئله هسته 

ای ایران بود.
اول اینک��ه، دموکراتها ت��ا دهه 1980 
در ایپک دس��ت باال را داشتند. رفته رفته 
این وضعیت به نفع جمهوریخواهان تغییر 
کرد و این تغیی��ر آن چنان بود که ایپک، 
تقریباً به ص��دای جمهوریخواهان و حامی 
منش��ور و بینش سیاسی آنان تبدیل شد. 
طبیع��ی بود که در چنین حالتی بخش��ی 
از دموکراته��ا از ایپک فاصل��ه بگیرند چرا 
که س��ازمان مزبور را در جهت تندروهای 

جمهوریخواه میدیدند.
تح��ول دیگ��ر، ظه��ور و حضور نس��بتاً 
طوالن��ی نتانیاهو به عنوان نخس��ت وزیر 
اسرائیل بود. نتانیاهو با رد هر گونه سازش 
بر س��ر برنامه هسته ای ایران به رویارویی 
ب��ا اوباما پرداخ��ت و در ای��ن میان ایپک 
نیز بدون چون و چ��را از نتانیاهو حمایت 
ک��رد. حاصل این وضعی��ت برخورد ایپک 
ب��ا بخش پرقدرتی در ح��زب دموکرات به 

رهب��ری اوباما و یکی ش��دن کامل مواضع 
این س��ازمان با حزب جمهوریخواه بود. به 
این ترتیب »حمایت دو حزبی« که س��الها 
ضام��ن موفقیت ایپک بود متزلزل ش��د و 
در جریان درگیری بر سر توافق هسته ای 
ایران ایپک و حامیانش متحمل شکس��ت 

کم سابقهای شدند.
اولی��ن عالئ��م اف��ول ایپ��ک در جریان 

انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2012 
آمریکا ظاهر ش��د. در آن س��ال، در حالی 
که نتانیاهو مرتب از حمله نظامی به ایران 
سخن میگفت و از موضع اوباما علناً انتقاد 
میکرد، ایپ��ک به حمایت تمام قد از میت 
رامنی، رقیب جمهوریخواه اوباما پرداخت. 
اوبام��ا اس��تدالل میکرد که پی��ش از فکر 
ک��ردن به اق��دام نظامی بای��د دولت همه 
تالش خود را برای حل دیپلماتیک مسئله 

با ایران به کار بندد.
شکس��ت رامن��ی در آن انتخابات اولین 
ضربه جدی بر پیکر ایپک بود.با آن موضع 
گیری ایپک و نتانیاهو وضعیت امروز قابل 

پیش بینی بود.

خطر جنگ
 بس��یاری از صاحبنظ��ران ظهور گروه 
موس��وم به دولت اس��المی )داعش( را در 
عراق و س��وریه نتیج��ه حمل��ه آمریکا و 

متحدانش به عراق میدانند 
اوباما برای شکس��ت ایپک و حامیانش 
دس��ت به تاکتی��ک قابل توجه��ی زد. او 
مسئله توافق هسته ای با ایران را )و البته 
به درس��تی( به موضوع جنگ و صلح گره 
زد. او اس��تدالل میکرد که تنها گزینههای 
موجود، توافق اس��ت و در غیر آن صورت، 
جن��گ اتفاق خواه��د افتاد. آنچ��ه که به 
کم��ک اوباما آمد تجرب��ه جنگ عراق بود. 
ش��اید اگر جنگ عراق اتفاق نیفتاده بود، 
فشار حامیان حمله نظامی به ایران صحنه 

را طور دیگری رقم میزد.
برگ برنده اوبام��ا این بود که در دوران 
س��ناتوری ب��ه مصوب��هٔ دادن اختیار به 
ج��ورج بوش ب��رای حمله به ع��راق رأی 
مخال��ف داده بود و پیوس��ته خس��ارتهای 
عظیمی که در جنگ عراق به آمریکا وارد 
ش��ده بود و وضعیت فاجع��ه بار کنونی در 
عراق را به رخ اس��رائیل و مخالفان تندرو 

خود در کنگره میکشید.
در طرف مقابل نتانیاهو قرار داش��ت که 
میخواس��ت ب��ه کمک ایپک ط��رح حمله 

 را جمھوریخواه و دموکرات حزب دو ھر حمایت که بود این بر ایپک تالش طوالنی، ھایسال برای
 و اسرائيل موضوع واقع در .بود موفق کامالً  مزبور سازمان نظر، این از .باشد داشته خود سر پشت
 .داشتند نظر اتفاق آن روی بر وقفه بدون حزب دو ھر که بود موردی تنھا شاید کشور آن امنيت

 دو ناپذیر آشتی درگيری آن حاصل و شود متزلزل حدودی تا اتحاد این که شد باعث تحول دو اما
 .بود ایران ایھسته مسئله سر بر جناح

 نفع به وضعيت این رفته رفته .داشتند را باال دست ایپک در ١٩٨٠ دھه تا ھادموکرات اینکه، اول
 و جمھوریخواھان صدای به تقریباً  ایپک، که بود چنان آن تغيير این و کرد تغيير جمھوریخواھان

 از بخشی حالتی چنين در که بود طبيعی .شد تبدیل آنان سياسی بينش و منشور حامی
می جمھوریخواه تندروھای جھت در را مزبور سازمان که چرا بگيرند فاصله ایپک از ھادموکرات
 .دیدند

 رد با نتانياھو .بود اسرائيل وزیر نخست عنوان به نتانياھو طوالنی نسبتاً  حضور و ظھور دیگر، تحول
 نيز ایپک ميان این در و پرداخت اوباما با رویارویی به ایران ایھسته برنامه سر بر سازش گونه ھر

 حزب در پرقدرتی بخش با ایپک برخورد وضعيت این حاصل .کرد حمایت نتانياھو از چرا و چون بدون
 این به .بود جمھوریخواه حزب با سازمان این مواضع کامل شدن یکی و اوباما رھبری به دموکرات
 بر درگيری جریان در و شد متزلزل بود ایپک موفقيت ضامن ھاسال که "حزبی دو حمایت" ترتيب
 .شدند ایسابقه کم شکست متحمل حاميانش و ایپک ایران ایھسته توافق سر

 آن در .شد ظاھر آمریکا ٢٠١٢ سال جمھوری ریاست انتخابات جریان در ایپک افول عالئم اولين
 علناً  اوباما موضع از و گفتمی سخن ایران به نظامی حمله از مرتب نتانياھو که حالی در سال،
 اوباما .پرداخت اوباما جمھوریخواه رقيب رامنی، ميت از قد تمام حمایت به ایپک کرد،می انتقاد

 حل برای را خود تالش ھمه دولت باید نظامی اقدام به کردن فکر از پيش که کردمی استدالل
 .بندد کار به ایران با مسئله دیپلماتيک

 و ایپک گيری موضع آن با.بود ایپک پيکر بر جدی ضربه اولين انتخابات آن در رامنی شکست
 .بود بينی پيش قابل امروز وضعيت نتانياھو

 جنگ خطر

 موسوم گروه ظھور صاحبنظران از بسياری
  دانندمی عراق به متحدانش و آمریکا حمله نتيجه سوریه و عراق در را (داعش) اسالمی دولت به

ھسته توافق مسئله او .زد توجھی قابل تاکتيک به دست حاميانش و ایپک شکست برای اوباما
 تنھا که کردمی استدالل او .زد گره صلح و جنگ موضوع به (درستی به البته و) را ایران با ای

 کمک به که آنچه .افتاد خواھد اتفاق جنگ صورت، آن غير در و است توافق موجود، ھایگزینه
 حمله حاميان فشار بود، نيفتاده اتفاق عراق جنگ اگر شاید .بود عراق جنگ تجربه آمد اوباما

 .زدمی رقم دیگری طور را صحنه ایران به نظامی
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نظامی به تأسیس��ات اتمی ای��ران را وارد 
دستور کار آمریکا کند. اما موضع گیریهای 
او قبل از جنگ عراق اعتبار نقطه نظراتش 

را زیر سؤال میبرد.
نتانیاه��و در س��ال 2012 در مصاحبه 
با نش��ریه فرانس��وی پاری ماچ ب��ا دفاع از 
حمل��ه نظامی به تأسیس��ات هس��ته ای 
ای��ران، گفت: »پنج دقیق��ه بعد ]از حمله 
نظامی به ایران[، برخالف نظر کس��انی که 
نس��بت به نتایج این اقدام شک دارند، من 
فکر میکنم که تم��ام منطقه نفس راحتی 

خواهد کشید.«
اما او ده سال پیش از آن، یعنی در سال 
2002 هم در اظهار نظر مشابهی در مورد 
حمله به عراق، به کنگره آمریکا گفته بود: 
»اگ��ر رژیم صدام را از می��ان بردارید، من 
تضمین میکن��م که طنین مثبت آن تمام 

منطقه را فرا خواهد گرفت.«
پیداس��ت که آثار حمله به عراق چیزی 
ج��ز جن��گ و خونری��زی و اوج گیری بی 
س��ابقه گروههای افراطی نبود تا جایی که 
امروز برای خود تشکیل حکومت دادهاند.

دفاع ایپک از مواض��ع نتانیاهو، دفاع از 
یک جنگ جدید در خاورمیانه تلقی میشد 
که اوباما با مهارت از این موقعیت استفاده 
ک��رد و در کنگ��ره ش��کافی را علیه البی 

اسرائیل شکل داد.

مداخله ›بی سابه‹
 اخت��الف بر س��ر برنامه اتم��ی ایران، 
روابط رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر 
اس��رائیل را به شکل کم سابقهای پر تنش 

کرد 
را  آن  اوبام��ا  ک��ه  دیگ��ری  موض��وع 
برجس��ته کرد، دخالت ایپک و اسرائیل در 

سیاستهای آمریکا بود.
او در مصاحبهای با س��یانان با اشاره به 
رفتار نتانیاهو گفت که هیچ نمونهای را به 
خاطر نمیآورد که رئیس دولتی این چنین 
در سیاس��تهای آمریکا دخالت کرده باشد. 
در ای��ن مورد نیز ایپک ب��ه دلیل حمایت 

ب��دون قید و ش��رط از نتانیاهو خود را در 
مظ��ان همان اته��ام ق��رار داد. در نتیجه 
کار به درگیر ش��دن با اوباما و بخش��ی از 
دموکراتها کش��انده شد که نهایتاً شکست 
سازمان مزبور را در مسئله هسته ای ایران 

رقم زد.
گزارشها حاکی است که تابستان امسال 
ایپ��ک میلیونها دالر صرف تبلیغات و امور 
دیگ��ر )از جمل��ه دعوت دس��تهجمعی از 
گروهی از اعضاء کنگره به اس��رائیل( برای 
خنثی ک��ردن معامله هس��ته ای با ایران 

کرد. ن��ه تنها این حرکت ایپک شکس��ت 
خ��ورد، بلکه در این میان گروه دیگر البی 
اسرائیل، یعنی جی استریت J Street که 
رقیب ایپک به ش��مار میرود بیش از پیش 

در صحنه سیاسی آمریکا نقش پیدا کرد.
جی اس��تریت، تمایالت چپ دارد و به 
دنب��ال ایجاد صل��ح در خاورمیانه اس��ت. 
گروه مزبور مخالف سرس��خت سیاستهای 

نتانیاهو است.
با توجه به انتخابات سال 2016 کنگره، 
بس��یاری از ناظران منتظر ارزیابی مجدد 
ق��درت ایپ��ک هس��تند. آیا گ��روه مزبور 
خواهد توانس��ت نمایندگان��ی را که به آن 
پش��ت کردند و توافق هسته ای با ایران را 
تثبیت کردند مج��ازات و از صحنه خارج 
کند؟ یکی از کسانی که احتماالً در معرض 
حمله ایپک قرار خواهد گرفت، جرالد ندلر، 
یه��ودی و نماینده نیوی��ورک در 11 دوره 

پیاپی است که از توافق هسته ای حمایت 
ک��رد. وی در روز 12 ش��هریور از حمالت 
»ش��رورانه« علیه خود بع��د از حمایت از 

توافق هسته ای اظهار شگفتی کرد.
یک��ی از ایاالت هایی که ب��رای ارزیابی 
ق��درت ایپک مورد توجه ناظ��ران خواهد 
بود، ایالت ویسکانسین است. رقابت در این 
ایالت بین ران جانس��ون، کاندیدای دست 
راستی و از مخالفان پر سر و صدای توافق 
با ایران و س��ناتور س��ابق، راس فینگولد، 
یه��ودی، دموک��رات و از حامی��ان توافق 

هسته ای خواهد بود.
در هر ص��ورت موضوع شکس��ت ایپک 
در ای��ن جریان و تضعیف مش��هود آن به 
معنای خاتمه یافتن نفوذ ایپک نیست. در 
آینده شاهد نبرد سنگینتر بین دو اردوگاه 
موافق��ان و مخالف��ان توافق هس��ته ای از 
یکس��و و ایپک و جی اس��تریت از س��وی 

دیگر خواهیم بود.
کما اینکه از همین حاال گروهی متنفذ 
در کنگره آمریکا در پی جلب پش��تیبانی 
از لوای��ح جدیدی هس��تند که با توس��ل 
به موضوع��ات دیگر از قبیل تروریس��م و 
حقوق بش��ر، تحریمهای جدیدی را علیه 
ای��ران وضع کنند به نح��وی که امتیازاتی 
که ایران از توافق اتمی به دس��ت میآورد 

از میان برود

 به حمله برای بوش جورج به اختيار دادن مصوبهٔ  به سناتوری دوران در که بود این اوباما برنده برگ
 شده وارد آمریکا به عراق جنگ در که عظيمی ھایخسارت پيوسته و بود داده مخالف رأی عراق
می کنگره در خود تندرو مخالفان و اسرائيل رخ به را عراق در کنونی بار فاجعه وضعيت و بود

 .کشيد

 تأسيسات به نظامی حمله طرح ایپک کمک به خواستمی که داشت قرار نتانياھو مقابل طرف در
 نقطه اعتبار عراق جنگ از قبل او ھایگيری موضع اما .کند آمریکا کار دستور وارد را ایران اتمی

 .بردمی سؤال زیر را نظراتش

 به نظامی حمله از دفاع با ماچ پاری فرانسوی نشریه با مصاحبه در ٢٠١٢ سال در نتانياھو
 کسانی نظر برخالف ،[ایران به نظامی حمله از] بعد دقيقه پنج" :گفت ایران، ایھسته تأسيسات

 خواھد راحتی نفس منطقه تمام که کنممی فکر من دارند، شک اقدام این نتایج به نسبت که
 ".کشيد

 به حمله مورد در مشابھی نظر اظھار در ھم ٢٠٠٢ سال در یعنی آن، از پيش سال ده او اما
 طنين که کنممی تضمين من بردارید، ميان از را صدام رژیم اگر" :بود گفته آمریکا کنگره به عراق،
 ".گرفت خواھد فرا را منطقه تمام آن مثبت

 ھایگروه سابقه بی گيری اوج و خونریزی و جنگ جز چيزی عراق به حمله آثار که پيداست
 .اندداده حکومت تشکيل خود برای امروز که جایی تا نبود افراطی

 مھارت با اوباما که شدمی تلقی خاورميانه در جدید جنگ یک از دفاع نتانياھو، مواضع از ایپک دفاع
 .داد شکل اسرائيل البی عليه را شکافی کنگره در و کرد استفاده موقعيت این از

 'سابه بی' مداخله

 روابط ایران، اتمی برنامه سر بر اختالف
  کرد تنش پر ایسابقه کم شکل به را اسرائيل وزیر نخست و آمریکا جمھور رئيس

 .بود آمریکا ھایسياست در اسرائيل و ایپک دخالت کرد، برجسته را آن اوباما که دیگری موضوع

 آوردنمی خاطر به را اینمونه ھيچ که گفت نتانياھو رفتار به اشاره با انانسی با ایمصاحبه در او
 به ایپک نيز مورد این در .باشد کرده لتدخا آمریکا ھایسياست در چنين این دولتی رئيس که

 به کار نتيجه در .داد قرار اتھام ھمان مظان در را خود نتانياھو از شرط و قيد بدون حمایت دليل
 در را مزبور سازمان شکست نھایتاً  که شد کشانده ھادموکرات از بخشی و اوباما با شدن درگير

 .زد رقم ایران ایھسته مسئله

 جمله از) دیگر امور و تبليغات صرف دالر ھاميليون ایپک امسال تابستان که است حاکی ھاگزارش
 با ایھسته معامله کردن خنثی برای (اسرائيل به کنگره اعضاء از گروھی از جمعیدسته دعوت
 اسرائيل، البی دیگر گروه ميان این در بلکه خورد، شکست ایپک حرکت این تنھا نه .کرد ایران
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در ت��الش ای��ران ب��رای ح��ل بح��ران 
هسته ای روس��یه بهترین متحد و حامی 
تهران بوده اس��ت. ولی اگر ایران با جامعه 
بینالمللی به توافق برس��د  روسیه باید در 

این سیاست حمایتی خود تعمق کند.
 بلومبرگ براساس گفتوگو با کارشناسان 
بازار نف��ت، مدی��ران ش��رکتهای نفتی و 
بانکه��ای بینالمللی مینویس��د در صورت 
تصویب توافق هس��ته ای، رفع تحریمهای 
بینالمللی و بازگش��ت ایران به بازار جهانی 
نفت، روسیه که در کنار آمریکا و عربستان 
س��عودی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت 

خام است بیش از همه ضرر خواهد کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایران در 
بازار انرژی اروپا بهطور مس��تقیم با روسیه 
وارد رقاب��ت خواهد ش��د. پ��س از اعمال 
تحریمهای اتحادیه اروپا در س��ال 2012 
ص��ادرات نفتی و معام��الت انرژی ایران با 
اروپا ممنوع ش��د. عالوه بر این تحت تأثیر 
تحریمهای بانکی و مالی آمریکا علیه ایران 
می��زان ص��ادرات نفت خام ای��ران از 3.6 
میلیون بش��که در روز در س��ال 2011 به 
حدود 2.5 میلیون بش��که در سال 2014 

کاهش یافت.
مدیر یک شرکت فرآوردههای نفتی در 
یونان میگوید: »بازگش��ت ایران نفت خام 
سنگین را در بازار افزایش داده و این برای 

پاالیشگاه های اروپا مثبت است.«
ت��ا قبل از اعم��ال تحریمه��ای اتحادیه 
اروپا و آمریکا این شرکت بزرگ یونانی 25 
درصد از نف��ت خام مورد نی��از خود را از 

ایران خریداری میک��رد. ولی پس از قطع 
صادرات نف��ت ایران به اروپ��ا نفت ناحیه 
اورال روس��یه جایگزین آن شده و اکنون 
30 درصد از خرید این ش��رکت را ش��امل 
می شود. به اعتقاد او ایران بهطور مستقیم 
در بازار انرژی اروپا با روسیه رقابت خواهد 

کرد.
 بلومب��رگ میافزای��د هر چن��د ایران و 
روس��یه در بازار انرژی رقابت میکنند ولی 
از نظ��ر سیاس��ت منطقه��ای و بینالمللی 
متحدان نزدیکی هستند. روسیه تسلیحات 
پیش��رفته و فناوری و دانش هسته ای در 
اختیار ایران قرار داده و س��عی کرده سایر 
قدرتهای جهانی را به توافق هس��ته ای و 

رفع تحریم های ایران قانع کند.
عالوه بر روس��یه، تحت تأثیر بازگش��ت 
ب��ازار جهان��ی نف��ت س��ایر  ب��ه  ای��ران 
تولیکنن��دگان این محص��ول در آفریقا و 
آمری��کای جنوب��ی نیز با رقاب��ت ایران در 

بازارهای اروپایی روبرو خواهند شد.
ب��ه گفته کارشناس��ان ب��ازار نفت باید 
عوام��ل دیگری مثل توق��ف صادرات نفت 
س��وریه به خاطر جنگ داخل��ی، نامنظم 
بودن ص��ادرات نفت ع��راق از طریق خط 
لوله مدیترانه و کاهش ش��دید در صادرات 
نف��ت لیب��ی و س��ودان جنوبی ب��ه خاطر 
درگیریهای مس��لحانه در این دو کشور را 

هم در نظر گرفت.
دولت ایران نش��ان داده که با س��رعت 
میخواهد مش��تریان قدیم��ی نفت خود را 

احیا کند.

بی��ژن نامدار زنگنه وزی��ر نفت ایران در 
ماه مه گفت اولویتهای این کشور بازارهای 
آس��یایی و اروپایی هس��تند. آقای زنگنه 
در نامهای خطاب به س��ایر اعضای اوپک 
در جلس��ه 5 ژوئ��ن این س��ازمان، از آنها 
خواس��ت تا زمینه را برای افزایش سهمیه 
تولید ایران در حد 4 میلیون بشکه در روز 
فراهم کنند که سطح تولید ایران در سال 

2008 بود.
مختص��ات نفت خام اورال ش��بیه نفت 
محصول ایران اس��ت که ت��ا قبل از وضع 
تحریمه��ای بینالمللی به پاالیش��گاه های 

اروپایی صادر میشد.
برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه 
احتماالً رقیب اصلی نفت ایران در بازارهای 
اروپای��ی نفت محصول ناحیه اورال خواهد 
بود. نفت خام منطقه کرکوک عراق نیز که 
با نفت ایران و اورال شباهت دارد از رقابت 

با محصول ایران در امان نخواهد بود.
افزای��ش ص��ادرات نفت خام ای��ران به 
ص��ادرات کش��ورهای آفریق��ای غربی نیز 
فش��ار خواهد آورد. این کش��ورها که جزو 
اصلیترین فروشندگان نفت خام به آمریکا 
هس��تند، در حال حاضر به خاطر افزایش 
تولید نفت ش��یل در خود آمریکا نیز تحت 

فشار قرار دارند.
ب��ه نظر میرس��د ک��ه پاالیش��گاه های 
اروپای��ی از هماکنون خود را برای خرید و 
واردات نفت ایران آماده میکنند و برخی از 
ش��رکتهای نفتی اروپایی از چند ماه پیش 

با ایران در تماس دائم بودهاند
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فرین کمانگر اس��تاد دانش��گاه و رئیس 
دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه 
دولتی مورگان در ش��هر بالتیمور در ایالت 
مریلند در آمریکا به نتیجه یکی از مهمترین 
پژوهشها در این زمینه اشاره میکند: »این 
مطالع��ه که در مجل��ه معتب��ر »آنالیز آف 
نورولوژی« چاپ شده نشان میدهد، ذرات 

معل��ق در هوا که باعث آلودگی می ش��ود 
میتواند حجم مغز را کم کند. این مطالعه به 
طور مش��خص نشان داده که کاهش حجم 
در ماده سفید مغز اتفاق میافتد. ماده سفید 
مغز عمدتاً ش��امل راهه��ای ارتباطی بین 
سلولهای مختلف می شود. اگر حجم ماده 
س��فید کم شود باعث می ش��ود که مسن 

ش��دن مغز و زوال عقلی جل��و بیافتد. این 
مطالعه نشان داده اگر آالیندههای خاصی 
که به آن میگویند پی ام 2.5، هر سه و نیم 
میکروگرم بر متر مکعب زیاد ش��وند باعث 
میش��وند که حجم مغز حدود شش سانتی 
مترمکعب کم ش��ود. معادل این اس��ت که 
مغز یک تا دو سال بیشتر پیر شده باشد.«

روزانه  در تهران ۴۰۰ ُتن  آلودگی ناشی از تردد خودروهای 
کاربراتوری منتشر می شود

 .است

 
 

 منتشر کاربراتوری خودروھای تردد از ناشی آلودگی  ُتن ۴٠٠ تھران در  روزانه•
 شودمی

• 

 

 "HYPERLINK "http://www.radiofarda.com/author/21607.html  ا آزاده
HYPERLINK "http://www.radiofarda.com/author/21607.html"سد 

HYPERLINK "http://www.radiofarda.com/author/21607.html"ی 

 رد مورگان دولتی دانشگاه عمومی بھداشت تحليل دپارتمان رئيس و دانشگاه استاد کمانگر فرین
 اشاره زمينه این در ھاپژوھش ترینمھم از یکی نتيجه به آمریکا در مریلند ایالت در بالتيمور شھر
 ذرات دھد،می نشان شده چاپ «نورولوژی آف آناليز» معتبر مجله در که مطالعه این» :کندمی

 طور به مطالعه این .کند کم را مغز حجم تواندمی شودمی آلودگی باعث که ھوا در معلق
 ◌ً عمدتا مغز سفيد ماده .افتدمی اتفاق مغز سفيد ماده در حجم کاھش که داده نشان مشخص
 باعث شود کم سفيد ماده حجم اگر .شودمی مختلف ھایسلول بين ارتباطی ھایراه شامل
 ھایآالینده اگر داده نشان مطالعه این .بيافتد جلو عقلی زوال و مغز شدن مسن که شودمی

می باعث شوند زیاد مکعب متر بر ميکروگرم نيم و سه ھر ،٢.۵ ام پی گویندمی آن به که خاصی
 دو تا یک مغز که است این معادل .شود کم مترمکعب سانتی شش حدود مغز حجم که شوند
 «.باشد شده پير بيشتر سال
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بر اس��اس پژوهش��ی ک��ه اب��ن کراس، 
پژوهشگر در زمینه آالیندهها و محیطزیست 
در دانشگاه ام آی تی انجام داده و نتایجش 
را در »نش��ریه مادرجون��ز« منتش��ر کرده، 
ذرات معلق در هوا در محیطهای مشخصی 
اندازهگی��ری ش��دهاند؛ ذرات حاص��ل از 
س��وخت اتوموبیله��ا ی��ا ماش��ینهایی که 
شبانهروز در خیابانها و جادهها و بزرگراهها 

در حرکتند.
ذرات ریز و بس��یار ری��ز معلق در هوا که 
اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص 
ماش��ینها هستند، با مواد س��می سولفات، 
نیت��رات، یونهای آمونی��وم، هیدروکربنها و 
فلزات سنگین، ترکیب میشوند و ما آنها را 

تنفس میکنیم.

ذرات ري�ز معلق در هوا باعث مرگ 
زودرس سلولهای مغزی ميشوند

بر اس��اس پژوهش��های این دانشگاه این 
ذرات میتوانند باعث مرگ زودرس سلولهای 
مغزی و عصبی و ابتال به بیماریهای رازآلود 
و هولناک��ی در انس��انها ش��وند. این ذرات 
که به دو دس��ته ریز و بس��یار ریز تقس��یم 
شدهاند، میتوانند از راه مجاری تنفسی به 
مغز برسند، اختالل به وجود آورند و باعث 
بیماریهایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده 

یا این بیماریها را تشدید کنند.
هرچند گفته شده این تحقیق در مرحله 
ابتدایی اس��ت اما کالبدشکافی مغز کسانی 
که در محیطهای آل��وده زندگی کردهاند، 
اثرات مش��ابهی را نشان میدهد که احتماال 
باعث ش��کلگیری این بیماریها در آنها شده 
اس��ت. ر اس��اس این تحقیقه��ا بیماریهای 
مغزی ای��ن افراد با آلودگ��ی هوا و کاهش 
و تحلی��ل ت��وان ذهنی این افراد  نس��بت 

مستقیمی داشته است.
دکتر فرین کمانگر رئیس و استاد بخش 
یا همهگیرشناس��ی دانشگاه  اپیدمیولوژی 
م��ورگان در بالتیم��ور از تاثیرهای مخرب 
آلودگ��ی هوا بر س��المت انس��انها میگوید 
که در این پژوهش��ها به آنها اش��اره ش��ده: 

»مطالعات نش��ان دادهاند بیماریهای قلبی 
و عروق، س��کته مغزی، بیماریهای ریوی و 
برخی س��رطانها زیاد میشوند. به طور کلی 
بر اساس این مطالعات آلودگی هوا میتواند 

سبب شود طول عمر کاهش پیدا کند.«
به گفته او، زمانی میخواستند اثر آلودگی 
ه��وا را بر س��المت و به خصوص س��رطان 
بررسی کنند. بین 1900 تا 1950 میالدی 
س��رطان ریه در کش��ورهای غربی بس��یار 
بسیار ش��ایع شد: »یکی از مواردی که فکر 
میکردن��د، میتواند عامل این رش��د باش��د 
آلودگ��ی هوا بود. در س��ال 1950 میالدی 
متوجه ش��دند، عامل اصلی س��رطان ریه، 
سیگار بود. ولی امروز توجهها به آلودگی هوا 
دوباره جلب ش��ده است. در طول 20 سال 
گذشته مطالعات بسیاری در مورد آلودگی 
هوا انجام شده. باال رفتن مقدار آلودگی هوا 
با افزایش مرگ و میر نسبت مستقیم دارد. 
بر اثر این مطالعات بس��یاری از آثار مخرب 
آلودگی هوا بر قلب، مغز و ریه و بقیه ارگانها 
مش��خص شده اس��ت. امروز در کشورهای 
غربی تالش بس��یاری برای کاهش آلودگی 

هوا می شود.«

آلودگی هوا سالهاس��ت که برای ایرانیها 
موضوع بیگانهای نیس��ت. دس��تکم هفت 
کالنش��هر در ای��ران هوای بس��یار گزارش 
ش��ده. ریزگرده��ا در خوزس��تان و ای��الم، 
طوفانهای شن در سیستان، آلودگی ناشی 
از فعالیتهای کارخانهها و مراکز صنعتی در 
اصفهان و اراک و اهواز و آلودگی کالنشهری 
مث��ل تهران، فقط مواردی هس��تند که در 

خبرها و گزارشها تکرار میشوند.
در پژوهشهای مربوط به همین موضوع، 
اش��اره ش��ده که تصور اینکه مردم دنیا در 
چ��ه ش��هرهای آلودهای زندگ��ی میکنند 
و با چ��ه خطرهایی دس��ت ب��ه گریبانند، 
ترس��ناک است. فرین کمانگر رئیس بخش 
یا همهگیرشناس��ی دانشگاه  اپیدمیولوژی 
دولتی م��ورگان در بالتیم��ور در آمریکا از 
تاثیر این آلودگیها بر مردم شهرهای بزرگ 

ایران ه��م میگوید: »باید ببینیم مقدار این 
آالیندهها در تهران، مشهد یا بقیه شهرهای 
ب��زرگ دنی��ا مثل پکن و نیوی��ورک چقدر 
اس��ت و آنها را مقایسه کنیم با مناطقی که 
آلودگی کمت��ری دارد تا ببینیم تاثیر اینها 

چقدر است.« 

ترافی��ک در خیابانه��ا و جادهها، زندگی 
در حاش��یه جاده ی��ا بزرگراهها، زندگی در 
شهرهای پر از ماش��ین و تردد خودروهای 
قدیمی بر کیفیت هوایی که تنفس میکنیم 
اثر میگذارد. محیطهای آلودهتری ش��کل 
میگیرد و ذرات معلق بیش��تری تولید می 
شود و بر اساس این تحقیقها مغز و اعصاب 

را تحت تاثیر قرار میدهد.

در حال حاض��ر 50 میلیون بیمار مبتال 
به آلزایم��ر و پارکینس��ون در دنیا زندگی 
میکنن��د. کیفیت هوا در ای��ران روز به روز 
بدتر می ش��ود اما به گفت��ه فرین کمانگر  
کیفیت هوا در کش��ورهای غربی بهتر می 
ش��ود:  »در س��ال 1970 قانونی در آمریکا 
تصویب ش��د به نام "کلین ای��ر اکت" و بر 
اساس آن استانداردهایی را تعیین میکنند 
تا مقدار آالینده را تا حد مش��خصی پایین 

بیاورند.

این اثر بس��یار زیادی گذاش��ت و سعی 
کردند آلودگی ناشی از موتور خودروها کم 
ش��ود و مقدار مصرف بنزین و گازوییل کم 
ش��ود. س��عی کردند موتورها تمیزتر شوند 
آلودگی ناش��ی از گرم کردن خانهها بر اثر 
زغ��ال را کاه��ش دهند. آثار ناش��ی از این 
عوامل البته در کشورهای غربی بسیار مهم 
اس��ت. ولی آنها در کل دنیا تاثیر میگذارند. 
وقتی استاندارد خودروها باال برود با صدور 
آنها به بقیه کش��ورهای جهان در پاکیزگی 
هوا در آن مناطق نی��ز تاثیر میگذارد. ولی 
در اثر این اس��تانداردها هوای امروز بسیار 
تمیزتر از چیزی اس��ت که50 – 60 س��ال 

پیش در کشورهای غربی دیده میشد.« 
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پاپ از سياست مبارزه با گرمايش زمين 
و کمک به محرومان اوباما حمايت کرد

پاپ از برخی سیاستهای زیست محیطی 
و اجتماعی باراک اوباما حمایت کرده است 
پ��اپ فرانس��یس از سیاس��ت رئی��س 
جمهوری آمریکا در مورد مقابله با گرمایش 
زمین حمای��ت کرده و رئی��س جمهوری 
آمریکا از کمک پاپ در از سرگیری روابط 

با کوبا قدردانی به عمل آورده است.

رهبر کلیس��ای کاتولیک ک��ه به ایاالت 
متح��ده س��فر ک��رده در جریان مراس��م 
استقبال رسمی توسط باراک اوباما، رئیس 
جمه��وری آمری��کا ک��ه در محوطه چمن 

کاخ سفید برگزار ش��د، دیدگاه های خود 
در م��ورد برخی از موضوع��ات مورد توجه 
آمریکاییان را بیان کرده است. این مراسم 

با حضور چند صد نفر برگزار شد.

ب��ر خ��الف پاپه��ای قبلی در مراس��م 
مش��ابه، تنها بخش مختصری از سخنرانی 
پاپ فرانس��یس در این مراس��م به مسایل 
کلیس��ای  مخالف��ت  مانن��د  »ش��رعی« 
کاتولیک با س��قط جنین اختصاص داشت 
و پاپ فرانس��یس بیشتر به موضوعات روز 

پرداخت.

وی در س��خنان خ��ود دی��دگاه رئیس 
جمه��وری آمریکا در مورد ل��زوم مقابله با 
روند گرمای��ش آب و هوای زمین را مورد 
تایی��د قرار داد و از خطراتی که ادامه روند 
آلودگی محیط زیست برای آینده بشریت 

دارد سخن گفت. 

حمایت پ��اپ از موض��ع ب��اراک اوباما 
در ای��ن زمینه به منزله درگیر ش��دن در 
یک��ی از موضوعات حس��اس سیاس��ی در 
آمریکاست زیرا حزب جمهوریخواه، حزب 

 سياسی صحنه در پيش از بيش رودمی شمار به ایپک رقيب که J Street استریت جی یعنی
 .کرد پيدا نقش آمریکا

 مخالف مزبور گروه .است خاورميانه در صلح ایجاد دنبال به و دارد چپ تمایالت استریت، جی
 .است نتانياھو ھایسياست سرسخت

 ایپک قدرت مجدد ارزیابی منتظر ناظران از بسياری کنگره، ٢٠١۶ سال انتخابات به توجه با
 با ایھسته توافق و کردند پشت آن به که را نمایندگانی توانست خواھد مزبور گروه آیا .ھستند
 حمله معرض در احتماالً  که کسانی از یکی کند؟ خارج صحنه از و مجازات کردند تثبيت را ایران
 توافق از که است پياپی دوره ١١ در نيویورک نماینده و یھودی ندلر، جرالد گرفت، خواھد قرار ایپک

 از حمایت از بعد خود عليه "شرورانه" حمالت از شھریور ١٢ روز در وی .کرد حمایت ایھسته
 .کرد شگفتی اظھار ایھسته توافق

 ویسکانسين ایالت بود، خواھد ناظران توجه مورد ایپک قدرت ارزیابی برای که ھایی ایاالت از یکی
 صدای و سر پر مخالفان از و راستی دست کاندیدای جانسون، ران بين ایالت این در رقابت .است
 ایھسته توافق حاميان از و دموکرات یھودی، فينگولد، راس سابق، سناتور و ایران با توافق
 .بود خواھد

 نفوذ یافتن خاتمه معنای به آن مشھود تضعيف و جریان این در ایپک شکست موضوع صورت ھر در
 از ایھسته توافق مخالفان و موافقان اردوگاه دو بين ترسنگين نبرد شاھد آینده در .نيست ایپک
 .بود خواھيم دیگر سوی از استریت جی و ایپک و یکسو

 جدیدی لوایح از پشتيبانی جلب پی در آمریکا کنگره در متنفذ گروھی حاال ھمين از اینکه کما
 عليه را جدیدی ھایتحریم بشر، حقوق و تروریسم قبيل از دیگر موضوعات به توسل با که ھستند
 برود ميان از آوردمی دست به اتمی توافق از ایران که امتيازاتی که نحوی به کنند وضع ایران

 کرد حمایت اوباما محرومان به کمک و زمين گرمایش با مبارزه سياست از پپا

 

  است کرده حمایت اوباما باراک اجتماعی و محيطی زیست ھایسياست برخی از پاپ

 و کرده حمایت زمين گرمایش با مقابله مورد در آمریکا جمھوری رئيس سياست از فرانسيس پاپ
 .است آورده عمل به قدردانی کوبا با روابط سرگيری از در پاپ کمک از آمریکا جمھوری رئيس
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اصل��ی مخالف دولت، با نظر آقای اوباما در 
زمین لزوم مش��ارکت ای��االت متحده در 
مبارزه جهانی علیه گرمایش زمین مخالف 
اس��ت. با وجود این، رهبران جمهوریخواه 
که در مراس��م اس��تقبال از پ��اپ حضور 
داش��تند دست کم در طول مراسم از ابراز 
نظ��ر در این مورد خ��ودداری ورزیدند هر 
چند برخی از مقام��ات حزبی بعدا گفتند 
که قطعا ب��ا دیدگاه های رهبر کلیس��ای 
کاتولیک در مورد مقابله با گرمایش زمین 

و انتقاد او از سرمایه داری موافق نیستند
 

پاپ با خودرو کوچک برای ش��رکت در 
مراسم استقبال وارد کاخ سفید شد

پاپ در س��خنان خود گفت که بشریت 
قابلیت آن را دارد تا دس��ت به دست هم، 
بتواند »خان��ه مش��ترکمان را بنا کند« و 
افزود که »ما به عنوان پیروان مس��یحیت 
که به این نظر اعتقاد راس��خ داریم، مایلیم 
تعهد خود به حفاظت آگاهانه و مسئوالنه 

از این خانه مشترک را ابراز داریم.«

در این سخنرانی، پاپ از تکرار اظهارات 
قبلی خ��ود در انتق��اد از »نگرش مادی و 
سرمایهداری« خودداری ورزید و به جای 
آن از تعه��د آمریکاییان به آزادی اعتقاد و 
مذهب قدردانی کرد هر چند هش��دار داد 
که ای��االت متحده به خاط��ر برخورداری 
از امکان��ات مادی سرش��ارتر، مس��ئولیت 
بیش��تری نیز در قبال بهرهبرداری از این 

مواهب و کمک به بشریت برعهده دارد.
وی همچنی��ن یادآور ش��د ک��ه آمریکا 
توس��ط مهاجران س��اخته ش��ده و افزود 
که به عنوان پس��ر یک خان��واده مهاجر از 
حضور در این کش��ور احساس خرسندی 
میکند و گفت ک��ه کاتولیکهای آمریکا از 
جامعهای مداراگر و پذیرای همه فرهنگها 
و دی��دگاه ها حمایت میکنن��د. مهاجرت 
غیرقانون��ی ب��ه آمریکا به خص��وص ورود 
شهروندان کشورهای آمریکای التین یکی 

از موضوعات مهم در ایاالت متحده است.

باراک اوباما در س��خنان خ��ود در این 
مراس��م، از پاپ به خاطر میانجیگری بین 
ایاالت متحده و کوبا و فراهم کردن زمینه 
از س��رگیری روابط سیاسی دو کشور پس 
از نی��م قرن قطع رابطه قدردانی کرد. قبل 
از س��فر به ایاالت متحده، پاپ فرانسیس 
از کوبا دیداری رسمی به عمل آورده بود.

اوباما از نقش پاپ در از سرگیری روابط 
آمریکا و کوبا قدردانی کرد 

رئیس جمهوری ایاالت متحده همچنین 
از پ��اپ ب��ه خاطر ی��ادآوری مس��ئولیت 
آمریکاییان برای کمک به محرومان تشکر 
ک��رد و گفت: »س��خنان ش��ما وجدان ما 
را از خ��واب بی��دار میکند زیرا ش��ما از ما 
خواس��تهاید تا به خاطر دریافت بش��ارت 

نیک ش��ادمان باشیم و به ما این اطمینان 
را میدهی��د که واقعا میتوانی��م در نهایت 
فروتنی و خدمتگزاری، در صدد س��اختن 
جهان��ی پر محبتت��ر، عادالنهت��ر و آزادتر 
باش��یم.« سیاس��تهای رفاهی باراک اوبا با 
مخالفت شدید حزب جمهوریخواه مواجه 

بوده است.

پ��اپ در دی��دار از واش��نگتن در جمع 
حدود سیصد اس��قف کاتولیک هم حضور 
یافت و در س��خنانی، از اقدامات کلیسای 

کاتولی��ک در آمریکا در برخورد با موضوع 
سوءاس��تفاده جنسی کشیشان از کودکان 
در گذش��ته قدردانی ک��رد و آن را اقدامی 
ش��جاعانه دانس��ت. وی گفت ک��ه چنین 
رویکردی باید مانع از تکرار چنین جرایمی 

در آینده شود.

وی در این س��خنان بر لزوم حمایت از 
مهاج��ران و پناهجویان نی��ز تاکید نهاد و 
گف��ت که کلیس��ا باید این موض��وع را در 
الویت قرار دهد و پذیرای مهاجران باش��د. 
پ��اپ با اش��اره به کس��انی ک��ه از مناطق 
مختلف آمری��کای التین به ایاالت متحده 
مهاج��رت میکنند گفت که ممکن اس��ت 
اهال��ی برخی از محلهه��ا و اعضای بعضی 
کلیس��اهایی محل��ی نس��بت ب��ه ظاهر و 
فرهنگ متفاوت مهاجران نظر مس��اعدی 
نداشته باش��ند اما گفت که این تفاوتها به 

معنی آن اس��ت که هر دو طرف منابعی و 
امکاناتی دارند که باید به ش��راکت از آنها 

استفاده کنند.

پ��اپ در طول این س��فر اصرار داش��ته 
اس��ت که به جای اس��تفاده از خودروهای 
تش��ریفاتی دولتی، با یک اتومبیل کوچک 
رف��ت و آمد کند و با همی��ن اتومبیل هم 
برای ش��رکت در مراسم اس��تقبال رسمی 

وارد کاخ سفید شد.

 توسط رسمی استقبال مراسم جریان در کرده سفر متحده ایاالت به که کاتوليک کليسای رھبر
 در خود ھایدیدگاه شد، برگزار سفيد کاخ چمن محوطه در که آمریکا جمھوری رئيس اوباما، باراک
 نفر صد چند حضور با مراسم این .است کرده بيان را آمریکایيان توجه مورد موضوعات از برخی مورد
 .شد برگزار

 در فرانسيس پاپ سخنرانی از مختصری بخش تنھا مشابه، مراسم در قبلی ھایپاپ خالف بر
 داشت اختصاص جنين سقط با کاتوليک کليسای مخالفت مانند "شرعی" مسایل به مراسم این
 .پرداخت روز موضوعات به بيشتر فرانسيس پاپ و

 ھوای و آب گرمایش روند با مقابله لزوم مورد در آمریکا جمھوری رئيس دیدگاه خود سخنان در وی
 بشریت آینده برای زیست محيط آلودگی روند ادامه که خطراتی از و داد قرار تایيد مورد را زمين
  .گفت سخن دارد

 حساس موضوعات از یکی در شدن درگير منزله به زمينه این در اوباما باراک موضع از پاپ حمایت
 در اوباما آقای نظر با دولت، مخالف اصلی حزب جمھوریخواه، حزب زیرا آمریکاست در سياسی

 وجود با .است مخالف زمين گرمایش عليه جھانی مبارزه در متحده ایاالت مشارکت لزوم زمين
 از مراسم طول در کم دست داشتند حضور پاپ از استقبال مراسم در که جمھوریخواه رھبران این،
 با قطعا که گفتند بعدا حزبی مقامات از برخی چند ھر ورزیدند خودداری مورد این در نظر ابراز

 داری سرمایه از او انتقاد و زمين گرمایش با مقابله مورد در کاتوليک کليسای رھبر ھایدیدگاه
 نيستند موافق

 

 شد سفيد کاخ وارد استقبال مراسم در شرکت برای کوچک خودرو با پاپ

 خانه" بتواند ھم، دست به دست تا دارد را آن قابليت بشریت که گفت خود سخنان در پاپ
 راسخ اعتقاد نظر این به که مسيحيت پيروان عنوان به ما" که افزود و "کند بنا را مشترکمان

 ".داریم ابراز را مشترک خانه این از مسئوالنه و آگاھانه حفاظت به خود تعھد مایليم داریم،

 "داریسرمایه و مادی نگرش" از انتقاد در خود قبلی اظھارات تکرار از پاپ سخنرانی، این در
 چند ھر کرد قدردانی مذھب و اعتقاد آزادی به آمریکایيان تعھد از آن جای به و ورزید خودداری
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شش محور اصالح نظام بانکی

گ��زارش در پی  مت��ن گفت و گوی 
ش��بکه خبری »ش��ادا« با وزیر دارایی 
و ام��ور اقتصادی کش��ور اس��ت که به 
مناس��بت روز بانک��داری ارایه ونش��ر 
هرگون��ه  ب��دون  اکن��ون  و  گردی��ده 
اظهارنظ��ری در رد یا تایی��د آن، برای 
ماندگاری در افکار عمومی عنوان  می 

شود«
بگذریم!

ب��ه گزارش ش��بکه اخب��ار اقتصاد و 
دارای��ی )ش��ادا(دکتر علی طی��ب نیا 
در س��خنان خ��ود در مرک��ز همایش 
ه��ای ص��دا و س��یما که به مناس��بت 
روزبانکداری اسالمی ایراد کرد، با اشاره 
به تدوین الیحه اص��الح نظام بانکی با 

همکاری بانک مرکزی، گفت:
 ش��ش محور مهم برای اصالح نظام 
بانکی ش��امل توسعه بانکداری اسالمی 
اعم از بازمهندسی ابزار های بانکداری، 
توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی 
فعالیت های بانکی، توس��عه بانکداری 
دیجیت��ال و افزایش کارآی��ی و رقابت 
ش��امل رتبه بن��دی و امتیازدهی بانک 

ها، توس��عه نظارت و تنظیم گری می 
شود.

وی گف��ت: ب��رای توس��عه بانکداری 
اس��المی اقدامات پیشنهادی عبارت از 
ضابطه مند کردن اجرای عقود اسالمی 
ب��ه ویژه عق��ود مش��ارکتی، همچنین 
تعری��ف س��پرده های خ��اص همراه با 
آزادی عم��ل بان��ک ه��ا و مس��ئولیت 
پذیری س��پرده گذاران، تعیین س��از و 
کار جدی��دی برای تعیین نرخ س��ود و 
نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، 
ه��ای  روش  و  اس��تاندارها  تدوی��ن 

حسابداری است.
ای��ن عض��و کابین��ه دول��ت یازدهم 
ادام��ه داد: بانکداری اس��المی فراتر از 
قانون عملی��ات بانکی بدون رباس��ت؛ 
بنی��ادی ترین موردی ک��ه در عملیات 
بانک��ی بدون ربا وجود دارد این اس��ت 
که عملیات بانک��ی به عنوان یک نظام 

اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون احتس��اب نرخ 
سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان 
خواس��ت دولت را مبن��ای تعیین نرخ 
سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری 

نرخ س��ود مج��از نیس��ت و قیمت در 
ش��رایط عادی باید براساس ساز و کار 

بازار تعیین شود.
وی ب��ا بی��ان آنک��ه در نظ��ام فعلی 
بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول 
سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه 
به کار گرفته می ش��ود؛ گفت: سپرده 
های بانکی باید به درستی هدایت شوند 
ضمن آنکه نرخ س��ود س��پرده ها باید 
براساس نرخ واقعی تسهیالت مشخص 
و پرداخت شود اما عماًل حساب ها یک 
جا دیده می شود و عماًل تفکیکی بین 

حساب ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
ب��ه اینکه مورد دیگری که در بانکداری 
بدون ربا به آن پرداخت نش��ده ›ارتباط 
نرخ اس��می و واقعی سود بانکی‹ است، 
تصری��ح ک��رد: باید بازده��ی در بخش 
واقع��ی مبن��ای تعیین نرخ س��ود قرار 

گیرد.
وی توجیه پذی��ری فنی و اقتصادی 
ط��رح ها را از دیگر نکاتی دانس��ت که 
بای��د در قانون جدید م��ورد توجه قرار 
گی��رد و ادام��ه داد: بحث نظ��ارت در 
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سیس��تم بانک��ی از نکات مهم اس��ت، 
سیس��تم نظارتی در قانون بسیار ساده 
و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان 
نظارت ندارد نهاده��ای نظارتی موازی 

روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی 
از مش��کالت نظام بانک��ی، راهکارهای 
الزم ب��ا محوری��ت بان��ک مرک��زی و 
هم��کاری وزارت اقتص��اد در قالب دو 
الیحه آماده ش��د که به زودی به هیات 
دولت می رود و بعد از آن برای تصویب 

تقدیم مجلس خواهد شد.
وی ب��ا اب��راز امی��دواری از اینک��ه 
بانکداری اس��المی در ی��ک روز و یک 
همایش خالصه نش��ود، اظهار داش��ت: 
رش��د اقتصادی پایدار و توسعه متوازن 
مس��تلزم تعادل بازارهای مالی و پولی 

اقتصاد است.
وی با تاکید ب��ر ضرورت ارتباط بین 
بازارهای مال��ی و بخش واقعی اقتصاد، 
افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی 
ایران از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت 
درحالی که طی سال های گذشته بازار 
سرمایه توسعه مطلوبی داشته اما بازار 
بانکی کماکان محور تأمین مالی است.

طیب نی��ا با بی��ان اینک��ه هدف ما 
اس��تقرار اقتصاد اس��المی است، اضافه 
کرد: هر زمان از اقتصاد اسالمی صحبت 
می شود بانکداری اسالمی متصور می 
ش��ود! اما باید دید وضعی��ت بانکداری 

کشور در حال حاضر چگونه است؟
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی به 
تشریح مش��کالت نظام بانکی پرداخت 
و گفت: مانده تسهیالت در نظام بانکی 
نقش این نظام را بعنوان واس��طه گری 
مال��ی به وضوح نش��ان م��ی دهد؛ این 
نس��بت با اس��تانداردهای بانکی فاصله 
زیادی گرفته اس��ت. نسبت تسهیالت 
به س��پرده ه��ا در س��ال 93 به حدود 
105 درصد رس��ید که منجر به اضافه 

برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی 
دیگری می شود.

وی مش��کل دوم بان��ک ها را کاهش 
نرخ س��ود عقود مبادله ای ذکر کرد و 
ادامه داد: این سیاس��ت موجب شد تا 
بانک ه��ا تمایل بیش��تری به پرداخت 
تس��هیالت در عقود مش��ارکتی داشته 
باشند و همین شد که سهم تسهیالت 
مبادله ای کم شود. در سال 93 حدود 
30 درصد تسهیالت پرداختی در قالب 
عقود مش��ارکتی بود و مشارکت مدتی 
در ای��ن تاریخ از 16.9 ب��ه 38 درصد 

رسید.
ای��ن عض��و کابین��ه دول��ت یازدهم 
همچنی��ن گف��ت: بعن��وان مث��ال در 
حال حاضر در چارچ��وب قراردادهای 
مش��ارکت مدنی برای خرید ابزارهایی 
تس��هیالت پرداخت می شود در حالی 
ک��ه این کاره��ا به هیچ وج��ه با عقود 

مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا مش��کل س��وم را نس��بت 
معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع 
معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد 
اس��ت، این نسبت در بانک های دولتی 
13.5 درص��د، خصوصی ش��ده 12.6 
درصد و بانک های خصوصی 22 درصد 
اس��ت. این نس��بت موجب قفل شدن 
منابع سیس��تم بانکی و افزایش هزینه 

تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد استفاده از منابع ناپایدار 
را مش��کل چهارم نظام بانکی دانست و 
افزود: یکی از مص��داق های این مهم، 
اس��تفاده از منابع بانک مرکزی است، 
در بانک مس��کن 58 درصد تسهیالت 
اعطای��ی از محل مناب��ع بانک مرکزی 

بوده است.
وی در ادام��ه وضعی��ت نامطل��وب 
سرمایه بانک ها و بدهی دولت به بانک 
ها را از دیگر چال��ش های نظام بانکی 
برش��مرد و گفت: بده��ی دولت از 16 

هزار میلیارد تومان س��ال 87 به 100 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ای��ن عض��و کابینه دول��ت یازدهم با 
اعالم دارای��ی های مازاد نظ��ام بانکی 
بعنوان مشکل بعدی این بخش، اضافه 
کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده 
و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط 

بانک مرکزی شده است.
طیب نی��ا م��وارد مذک��ور را بیانگر 
بخش��ی از رفت��ار نظام بانکی کش��ور 
دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم 
در بلندمدت نادرس��ت است تداوم آن 
نش��ان از رفت��ار ناکارآمد آن سیس��تم 
اس��ت؛ وقتی دولت کار را بعهده گرفت 

ما با این مشکالت رو به رو بودیم.
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ادامه 
داد: بع��د از اینک��ه ش��رایط اقتصادی 
کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش 
ها را تش��خیص دادیم سعی کردیم در 
حداقل زمان ممکن سیاس��ت هایی را 
ب��رای بهبود این وضعی��ت بکار گیریم. 
در وهله اول سیاس��ت های اخالل زا را 

متوقف کردیم.
وی با اش��اره به کاهش س��لطه مالی 
دولت ب��ر بانک مرکزی، اف��زود: عامل 
دیگری در سال های اخیر ظهور و بروز 
کرده که نقش بانک مرکزی را کم می 
کن��د و آن وجود نهادها و موسس��ات 
غیرمجازی اس��ت که از سیاست های 
بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. بعنوان 
مث��ال زمانی که در کاهش نرخ س��ود 
این موسس��ات ضوابط را رعایت نکنند 
طبیعی اس��ت که پ��ول از بانک ها به 

موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف س��رکوب مالی، ثبات 
بخش��ی اقتصاد، کاهش روند ش��تابان 
تورم، تصوی��ب الیحه رفع موانع تولید، 
را از دیگر سیاست های اقتصادی دولت 

در این مدت اعالم کرد.
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اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

در سه ماهه ی تابستان سال جاری جلسه 
های هیات رئیس��ه اتاق همه ماهه باحضور 
کلیه اعضاءتشکیل و برگزار گردید.دراولین 
جلسه بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه اتاق، بعد از مبادل��ه اخبار اقتصادی 
وافق درپیش س��مت اعضاء هی��ات مدیره 

منتخب مجمع به شرح زیر تعیین شد.
آقای��ان مهن��دس س��یدعلینقی  	•
سید خاموش��ی، رئیس هیات مدیره، دکتر 
امیرهوش��نگ امینی نایب رئیس و دبیرکل، 

عالء میرمحمدصادقی نایب رئیس، مهندس 
علی حمزه نژاد خزانه دار، خانم فیروزه مزدا 
دبی��ر هیات مدیره، آقای��ان جعفر ذره بینی 

اصفهانی و ایرج دانش اعضاء هیات مدیره.
در جلسه های سه گانه دوره مورد گزارش 
افزون ب��ر مبادل��ه اخب��ار اقتصادی،بعد از 
گزارش عملک��رد ماهانه، امورجاری و برنامه 
های اجرایی ازجمله گزارش های تهیه شده 
برای ارائه در مجمع عمومی و ... مورد گفت 
و گو ق��رار گرفت و مق��رر گردید دبیرخانه 

افزون براطالع رس��انی از طریق سایت اتاق، 
خبرنامه الکترونیکی ماهان��ه و فصلنامه دو 
زبانه اتاق نسبت به تهیه و تدوین جزوه هایی 
درخصوص معرفی بیشتر انگلیس به اعضاء و 
مزیت های سرمایه گذاری در ایران به زبان 
انگلیس��ی برای بازرگانان و صاحبان سرمایه 
انگلیس��ی که به ایران سفر می کنند  اقدام 
نماید.ضمن��ا برای انجام برخی اصالحات در 

اساسنامه نیز  اقدام شود.

برگزاری جلسه های ماهانه هيات رئيسه اتاق ايران و انگليس

برگزاری جلسه کميسيون های تخصصی اتاق ايران و انگليس
و   بازرگان�ی، صنعت  1-کمیس�یون 
فناوری های نوی�ن: بنا به گزارش آقای 
کمیس��یون،  رئیس  پژوهی،  امیرحس��ین 
جلس��ه های ماهانه این کمیسیون در دور 
کاری تابس��تان جز یک جلسه که به علت 
ب��ه حدنصاب نرس��یدن اعض��اء حاضر در 
جلسه ) منحصر به حضور آقایان:مهندس 
س��ید  س��یدرضی  محمدرضاحی��دری، 
اصفهانی، امیرحس��ین پژوهی، دکتر امیر 
هوشنگ امینی( رسمیت نیافت،همه ماهه 
س��اعت 16 اولین دوش��نبه ماه با حضور 
بیش��ترین تعداد اعضاء در دفتر دبیرخانه 

اتاق تشکیل و برگزار شده است.
2-کمیسیون گردشگری و امور بین 
الملل: جلس��ه های این کمیسیون در سه 
ماهه تابستان، همه ماهه راس ساعت 14 
اولین  دوش��نبه با  حضور بیشترین تعداد 
اعض��اء در دفت��ر دبیرخانه ات��اق با حضور 
دکت��ر امینی تش��کیل و برگ��زار گردید. 
در ای��ن جلس��ه ها بع��د از تب��ادل اخبار 
اقتصادی ای��ران و جهان به ویژه روابط رو 
به بهبود ایران و بریتانیا  و ضرورت توسعه 
روابط گردشکری دو کش��ور مقرر گردید 
ضمن انجام مطالع��ات الزم در این زمینه 

کمیس��یون گردشگری اعزام یک هیات به 
لندن را دراولین فرصت مورد برنامه ریزی 

قراردهد
کمیس��یون  3-کمیس�یون عضویت: 
عضوی��ت در دوره مورد گزارش همه ماهه 
ب��ا عضوی��ت خانم زهرا نق��وی و مهندس 
عل��ی حمزه نژاد ،به ریاس��ت دکتر امینی 
تشکیل وبرگزار گردید. کمیسیون در این 
دوره فعالیت خود تعداد بیست درخواست 
جدی��د و تمدی��د عضویت را بررس��ی و با 
تعدادچه��ارده درخواس��ت جدی��د اعالم 

موافقت کرد.
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اخبار كوتاه اتاق بریتانیا و  ایران

بريتانيا سهم ايران از ميدان گازی مشترک را
بعد از لغو تحريم ها می پردازد

یک مق��ام بلندپای��ه وزارت نف��ت ایران:  
بریتانیا تعهد کرده اس��ت که سهم ایران از 
می��دان مش��ترک گازی »رام« را بعد از لغو 

تحریم ها بپردازد   
ش��انا، شبکه اطالع رس��انی نفت و انرژی 
وابس��ته ب��ه وزارت نف��ت ایران م��ی گوید 
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل 

وزارت نفت این کش��ور پس از دیدار با آجی 
شارما کاردار بریتانیا در تهران، این موضوع را 

عنوان کرده است.
بر اس��اس این گزارش برداش��ت نفت از 
میادین قدیمی، توس��عه مخازن مشترک و 
ازدیاد برداش��ت، محورهای مورد مذاکره دو 

مقام ایرانی و بریتانیایی بوده است.

رام یک میدان گازی کوچک فراس��احلی 
اس��ت که توس��عه مش��ترک آن با سرمایه 
گذاری مش��ترک ایران و بریتانی��ا پیش از 
انقالب ایران انجام ش��د. این میدان در 400 
کیلومتری شهر ابردین در آب های ساحلی 
اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد. قرارداد 
اکتشاف این میدان در سال 1973 منعقد و 

بنا به اظها رتمایل اتاق بازرگانی انگلیس 
و ایران ودعوت اتاق ایران وانگیس  درهفته 
آغازین اکتبر برابربا دهم مهرماه یک هیات 
بلند پای��ه بازرگانی همراه با »س��ر ریچارد 
دالتون«س��فیر اس��بق بریتانیا در تهران  و 
در حال یک��ی از دو پرزیدنت اتاق بازرگانی 

انگلیس وایران ،«مارتین جانس��تون«مدیر 
اجرایی اتاق انگلیس و ایران ، .آقایان »دکتر 
سیروس مهدیزاده »و »آلن راید«اعضاءهیات 
مدی��ره اتاق مذکور واردایران خواهند ش��د. 
هیات در هتل هما )ش��رایتون سابق(اقامت 
خواهد گزید و در مدت اقامت خوددر ایران 

که پنج روز به درازا خواهد اکش��ید عالوه بر 
حضور در سفارت ، با هیات رئیسه اتاق ایران 
،هیات رئیسه و اعضاء اتاق ایران و انگلیس، 
وزارت خانه های صنایع ،نفت ،بانک مرکزی 
،سازمان سرمایه گزاری و یکی از بانک های 

خصوصی مالقات خواهد داشت.

تدارک پذيرش هيات بازرگانی اتاق بازرگانی انگليس و ايران

تدارک مهمانی ساالنه 
و 

اعزام هيات های سرمايه گزاری به ايران

بنا به به اطالع ات��اق بازرگانی انگلیس و 
ایران که درپایان ده��ه آغازین مهرماه یک 
هی��ات بلند پایه انگیس��ی را ب��رای مذاکره 
وبرس��ی امکانات س��ر مایه گذاری به ایران 
خواهد آورد، درکن��ار انجام امور جاری اتاق 
،همزم��ان وبنا به روال معم��ول  در تدارک 

برگزاری ضیافت س��االنه اتاق است که همه 
ساله در ماه نوامبر در پارلمان انگلیس برگزار 
می ش��ود .ضمنا  اع��زام دو هیات بلند پایه 
بازرگانی- سرمایه گذاری دیگرکه گفته می 
ش��ود در پایان مهرماه واواس��ط آبان ماه به 

ایران سفر خواهند کرد می باشد .

در اطالعیه برگزاری مهمانی س��االنه در 
پارلم��ان آمده اس��ت که س��خنران در این 
مراسم خانم »اشتون«نماینده سابق اتحادیه 

اروپا در امور سیاست خارجی خواهد بود.

اخبار كوتاه اقتصادي ایران



فصلنامه ايران و انگليس شماره 55اخبار  22

کاهش ۲5 درصدی سقف تملک دارايی های سرمايه ای در بودجه 95 ايران

رئیس جمهور، بخش��نامه بودجه س��ال 
1395 را به دس��تگاههای اجرایی کش��ور 

ابالغ کرده است.
واز نهادهای مختلف خواس��ته است که 
بودجه پیش��نهادی خود را تا 25 مهر ارائه 
کنند تا دول��ت بتوان��د در 15 آذر الیحه 

بودجه را به مجلس ببرد.
یکی از ویژگیهای چش��مگیر بخشنامه 
بودجه س��ال 1395 کاهش 25 درصدی 
س��قف تملک داراییهای سرمایهای است. 
تمل��ک داراییه��ای س��رمایهای عب��ارت 
نظی��ر  عمران��ی،  اعتب��ارات  مجم��وع  از 
س��رمایهگذاری و خرید ماش��ین آالت، و 
تملک داراییهای مالی از طرف دولت است.

در حال��ی که در س��ال 1394 س��قف 

تمل��ک داراییه��ای س��رمایهای 29 هزار 
میلیارد تومان تعیین ش��ده بود، در س��ال 
1395 این س��قف در حد هزار 22میلیارد 

تومان تعیین شده اس
در عی��ن حال س��قف هزینههای جاری 
دول��ت 22 درص��د افزای��ش داش��ته و از 
126 هزار میلیارد تومان در س��ال 94، به  

155هزار میلیارد تومان رسیده است.
آ  در مقدمه ابالغیه بر رش��د اقتصادی 
شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر 

فض��ای کس��ب و کار و تقوی��ت س��اختار 
رقابت��ی« به عن��وان بخش��ی از مهمترین 
سیاس��تگذاری  در  دول��ت  اولویته��ای 

اقتصادی تاکید شده است

رئیس جمهور دس��تگاههای اجرایی را 
از پیش��نهاد طرحهای جدید برای تملک 
داراییهای س��رمایهای منع کرده و از آنان 
خواسته است به تس��ریع واگذاری چنین 
طرحهایی به بخش خصوصی کمک کنند.

دولت ایران امیدوار است پس از دو سال 
تورم باال و رش��د منفی اقتصاد در سالهای 
1391 و 1392، بتوان��د از موقعیتهایی که 
لغ��و تحریمها پی��ش میآورد ب��رای بهبود 

اقتصادکشور استفاده کند.

در سال 1977 به کشف میدان انجامید.
بنا بر توافقی که در دوره محمدرضا پهلوی 
میان ایران و بریتانیا امضا شد، شرکت بیپی و 
شرکت ملی نفت ایران هر یک صاحب نیمی 
از عایدات بهرهب��رداری از این میدان گازی 

هستند.

استخراج گاز این میدان از سال 2010 به 
دلیل اعمال تحریمه��ای اتحادیه اروپا علیه 
صنعت نفت ایران متوقف ش��د اما در اکتبر 
2014 بی پی اعالم کرد که بهرهبرداری از 

میدان گازی رام از سر گرفته می شود.
پس از آغاز برداش��ت مج��دد از رام، این 

میدان تحت یک مدیریت موقت قرار گرفته 
و از آن زمان تاکنون سهم ایران از درآمدهای 
حاصل از فروش گاز این میدان در حس��ابی 
جداگان��ه نگهداری می ش��ود. رام در حدود 
5 درص��د از گاز مورد نی��از بریتانیا را تامین 

میکند

 برداشت، ازدیاد و مشترک مخازن سعهتو قدیمی، ميادین از نفت برداشت گزارش این اساس بر
 .است بوده بریتانيایی و ایرانی مقام دو مذاکره مورد محورھای

 مشترک گذاری سرمایه با آن مشترک توسعه که است فراساحلی کوچک گازی ميدان یک رام
 آب در ابردین شھر کيلومتری ۴٠٠ در ميدان این .شد انجام ایران انقالب از پيش بریتانيا و ایران
 ١٩٧٣ سال در ميدان این اکتشاف قرارداد .دارد قرار شمال دریای در اسکاتلند ساحلی ھای
 .انجاميد ميدان کشف به ١٩٧٧ سال در و منعقد

 شرکت و پیبی شرکت شد، امضا بریتانيا و ایران ميان پھلوی محمدرضا دوره در که توافقی بر بنا
 .ھستند گازی ميدان این از برداریبھره عایدات از نيمی صاحب یک ھر ایران نفت ملی

 نفت صنعت عليه اروپا اتحادیه ھایتحریم اعمال دليل به ٢٠١٠ سال از ميدان این گاز استخراج
 سر از رام گازی ميدان از برداریبھره که کرد اعالم پی بی ٢٠١۴ اکتبر در اما شد متوقف ایران
 .شودمی گرفته

 زمان آن از و گرفته قرار موقت مدیریت یک تحت ميدان این رام، از مجدد برداشت آغاز از پس
 می نگھداری جداگانه حسابی در ميدان این گاز فروش از حاصل درآمدھای از ایران سھم تاکنون
 کندمی تامين را بریتانيا نياز مورد گاز از درصد ۵ حدود در رام .شود

ايران ٩۵ای در بودجه  ھای سرمايه درصدی سقف تملک دارايی ٢۵کاھش   

 

 .است کرده ابالغ کشور اجرایی ھایدستگاه به را ١٣٩۵ سال بودجه بخشنامه جمھور، رئيس

 دولت تا کنند ارائه مھر ٢۵ تا را خود پيشنھادی بودجه که است خواسته مختلف نھادھای واز
 .ببرد مجلس به را بودجه الیحه آذر ١۵ در بتواند

دارایی تملک سقف درصدی ٢۵ کاھش ١٣٩۵ سال بودجه بخشنامه چشمگير ھایویژگی از یکی
 نظير عمرانی، اعتبارات مجموع از عبارت ایسرمایه ھایدارایی تملک .است ایسرمایه ھای

 .است دولت طرف از مالی ھایدارایی تملک و آالت، ماشين خرید و گذاریسرمایه

حذف دو ميليون نفر از فهرست دريافتکنندگان يارانه نقدی
محمد باقر نوبخت، س��خنگوی دولت و 
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اعالم 
کرد که تاکنون 2 میلیون نفر از فهرس��ت 
دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف شدهاند.

خبرگزاری ایس��نا از ق��ول دکتر نوبخت 
خبر داده اس��ت که از س��ال 1389 و آغاز 
برنامه هدفمند س��ازی یارانه ها، تاکنون نه 
تنها براس��اس قانون هیچ رقمی به س��مت 
تولید یا خزانه دولت روانه نش��ده، بلکه در 
ای��ن مدت 50 هزار میلیارد تومان از خزانه 
برداشت شده و به همراه تمامی منابع ناشی 
از افزای��ش قیمت حامله��ای انرژی، صرف 

توزیع یارانه نقدی شده است.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ایران گف��ت : در می��ان دریافت کنندگان 
یارانه، »اف��راد نیازمندی وج��ود دارند که 
گزارش��های ما نش��ان میدهد ساعتی قبل 
از واری��ز یاران��ه نقدی پای دس��تگاههای 

خودپرداز منتظر میایستند.«
آق��ای نوبخت ب��روز اش��تباه و خطا در 
حذف دریافت کنن��دگان یارانه را طبیعی 
خواندو گفت: »به هرحال با توجه به اینکه 
بانکه��ای اطالعاتی تمام��ی اطالعات را در 
اختی��ار ندارند و کامل نیس��تند، در برخی 
موارد اش��تباهاتی نیز اتفاق میافتد و ما نیز 
با راهاندازی س��امانه فرصت شکایات مردم 
را فراه��م کردیم، بنابرای��ن حذف همراه با 
خط��ای 20 هزار نف��ری در بین 2 میلیون 
یارانه بگیر حذف شده چندان دور از انتظار 

نیست.

 

 است پذیرفته را بگيرانیارانه حذف در خطا بروز احتمال نوبخت محمدباقر

 ٢ تاکنون که کرد اعالم ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئيس و دولت سخنگوی نوبخت، باقر محمد
 .اندشده حذف نقدی یارانه کنندگاندریافت فھرست از نفر ميليون

 سازی ھدفمند برنامه آغاز و ١٣٨٩ سال از که است داده خبر نوبخت دکتر قول از ایسنا خبرگزاری
 نشده، روانه دولت خزانه یا توليد سمت به رقمی ھيچ قانون براساس تنھا نه تاکنون ھا، یارانه
 از ناشی ابعمن تمامی ھمراه به و شده برداشت خزانه از تومان ميليارد ھزار ۵٠ مدت این در بلکه

 .است شده نقدی یارانه توزیع صرف انرژی، ھایحامل قيمت افزایش

 نيازمندی افراد" یارانه، کنندگان دریافت ميان در : گفت ایران ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئيس
 ھایدستگاه پای نقدی یارانه واریز از قبل ساعتی دھدمی نشان ما ھایگزارش که دارند وجود

 ".ایستندمی منتظر خودپرداز

 ھرحال به" :گفت خواندو طبيعی را یارانه کنندگان دریافت حذف در خطا و اشتباه بروز نوبخت آقای
 در نيستند، کامل و ندارند اختيار در را اطالعات تمامی اطالعاتی ھایبانک کهاین به توجه با

 را مردم شکایات فرصت سامانه یاندازراه با نيز ما و افتدمی اتفاق نيز اشتباھاتی موارد برخی
 شده حذف بگيریارانه ميليون ٢ بين در نفری ھزار ٢٠ خطای با ھمراه حذف بنابراین کردیم، فراھم
  چندان

 گذشت «تومان ميليارد ھزار ١٠٠» مرز از ھایبانک به دولت بدھی
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بازگشايی سفارت بريتانيادرتهران
فیلیپ هامون��د، وزیر امور خارجه بریتانیا  
روزیک شنبه اول شهریور )23 اوت( همراه 
با یک هیات تجاری واردتهران شد،و سفارت 
را بازگشایی کرد. آقای هاموند در مراسم یک 
شنبه گفت که بازگشایی سفارت پایان یک 
س��فر طوالنی و آغاز س��فری تازه و هیجان 

انگیز است.
او گفت پس از توافق اتمی ایران و قدرت 
های جهانی، بازگش��ایی سفارت بریتانیا در 
ته��ران گام منطقی بعدی برای گس��ترش 
روابط با کشوری بود که به گفته او کشوری 
مهم در منطقه ای اس��تراتژیک و بی ثبات 

است.
وزیر امور خارجه بریتانیا مقابله با تروریسم، 
بی ثباتی منطقه، گسترش نفوذ گروه موسوم 
به دولت اسالمی )داعش( در عراق و سوریه، 

مواد مخدر و مس��ئله مهاج��رت را از جمله 
مسائلی دانست که ایران و بریتانیا می توانند 

در آن همکاری کنند.
او گف��ت ک��ه دو کش��ور اختالفاتی هم 
خواهند داش��ت، اما ب��ا افزای��ش اعتماد و 
اطمینان میان دو کشور، همکاری میان آنها 

ممکن خواهد شد.
فیلیپ هاموند س��فارت بریتانیا را همراه 
ب��ا »آ جی ش��ارما«، کاردار بریتانیا در ایران  

بازگشایی کرد 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
هم در حاش��یه مراسمی در تهران، در مورد 
بازگشایی س��فارت بریتانیا گفت که قرار بر 
این بوده اس��ت ک��ه ایران روابط خ��ود را با 

کشورهای دنیا عادی کند.
او تأکید کرد که سفارت بریتانیا در تهران 
توسط دولت ایران بسته نشده بود و مقامات 
بریتانیایی تصمیم گرفته بودند آن را ببندند.

آق��ای ظری��ف اف��زود: ای��ران ب��ا بعضی 
کشورهای اروپایی و بعضی دولت ها اختالف 
نظر و تفاوت دی��دگاه دارد که این اختالف 
نظرها در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم 
باز و دیدگاه مبتنی بر واقع نگری و واقع بینی 

مورد بحث و گفتگو می باشد.

 شده تعيين تومان ميليارد ھزار ٢٩ ایسرمایه ھایدارایی تملک سقف ١٣٩۴ سال در که حالی در
ميليارد٢٢ ھزار حد در سقف این ١٣٩۵ سال در بود،  اس شده تعيين تومان 

 تومان ميليارد ھزار ١٢۶ از و داشته افزایش درصد ٢٢ دولت جاری ھایھزینه سقف حال عين در
،٩۴ سال در ھزار١۵۵  به   .است رسيده تومان ميليارد 

 و کسب فضای مستمر بھبود زا، اشتغال و پایدار و شتابان اقتصادی رشد بر ابالغيه مقدمه در  آ
 گذاریسياست در دولت ھایاولویت مھمترین از بخشی عنوان به "رقابتی ساختار تقویت و کار

 است شده تاکيد اقتصادی

سرمایه ھایدارایی تملک برای جدید ھایطرح پيشنھاد از را اجرایی ھایدستگاه جمھور رئيس
 کمک خصوصی بخش به ھاییطرح چنين واگذاری تسریع به است خواسته آنان از و کرده منع ای

 .کنند

 و ١٣٩١ ھایسال در اقتصاد منفی رشد و باال تورم سال دو از پس است اميدوار ایران دولت
١٣٩٢، ستفادها اقتصادکشور بھبود برای آوردمی پيش ھاتحریم لغو که ھاییموقعيت از بتواند   

 .کند

 بریتانيادرتھران سفارت بازگشایی

 

 شودمی پياده ھواپيما از مھرآباد فرودگاه در ھاموند آقای

 ھيات یک با ھمراه (اوت ٢٣) شھریور اول شنبه روزیک  بریتانيا خارجه امور وزیر ھاموند، فيليپ
 که گفت شنبه یک مراسم در ھاموند آقای .کرد بازگشایی را سفارت شد،و واردتھران تجاری

 .است انگيز ھيجان و تازه سفری آغاز و طوالنی سفر یک پایان سفارت بازگشایی

 گام تھران در بریتانيا سفارت بازگشایی جھانی، ھای قدرت و ایران اتمی توافق از پس گفت او
 ای منطقه در ممھ کشوری او گفته به که بود کشوری با روابط گسترش برای بعدی منطقی

 .است ثبات بی و استراتژیک

در صورت رفع تحريم ها بدهی ۲ ميليارد دالری ايران را ميپردازيم
در هی��ات بریتانیایی که به سرپرس��تی 
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه برای بازگشایی 
س��فارت بریتانیا به ایران س��فر کرده است 
یکی از مقامات ارشد شرکت رویال داچ شل 
گفت: این شرکت در صورت رفع تحریمهای 
ای��ران، بدهی 2 میلی��ارد دالری خود را به 
شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد 
و س��رمایه گذاری در بخش انرژی ایران را 

مورد نظر قرار خواهد داد.
ادوارد دانیل��ز، مع��اون اجرایی ش��رکت 
رویال داچ ش��ل در امور بازرگانی و توسعه 
تجاری که در جمع هیئات همراه وزیر امور 
خارجه بریتانیا به تهران سفر کرده است به 
خبرگزاری رویت��رز گفت از این که در این 
سفر تاریخی همراه این هیئت است، بسیار 

خشنود است.
زمانی که تحریمهای اعمال ش��ده علیه 
ای��ران لغو ش��ود، کمپانی رویال داچ ش��ل 
گزینهه��ای احتمالی همکاری ب��ا ایران را 

مورد ارزیابی قرار میدهد.
او همچنین گفت که بخش اعظم فعالیت 
های این کمپانی در آینده در ایران بستگی 
به ش��رایطی دارد که این کشور پس از رفع 

تحریم ها ارائه می دهد.
آق��ای دانیلز در جریان س��فر به ایران با 
بیژن نام��دار زنگنه، وزیر نف��ت و ولی اهلل 
س��یف، رئیس کل بانک مرکزی نیزدیدار و 

گفتگو کرد.
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  دانیل��ز  آق��ای 
گفتگویش با رویترز گفت: »در ایران فرصت 
های تجاری بالقوه مهمی وجود دارد، اما ما 
باید هر گون��ه کار در این زمینه را با پروژه 

های دیگری که در سایر نقاط جهان داریم، 
هماهنگ کنیم. »

ب��ه گفته آقای دانیلز ایران نقش بس��یار 
بزرگی در منابع گاز و نفت دارد، »اما انجام 
هر پروژه ای باید برای کمپانی ما مقرون به 

صرفه باشد تا بتوانیم آن را انجام دهیم«.
براس��اس آمار ارائه شده از سوی کمپانی 
بیپی، ایران بیش از 9 درصد ذخایر تثبیت 
ش��ده نفت جهان را داراست که چهارمین 
کش��ور پس از ونزوئال، عربستان سعودی و 
کانادا می باش��د. ای��ران همچنین بیش از 
18 درص��د از ذخای��ر گاز طبیعی جهان را 
در اختیار دارد که از میزان ذخایر روس��یه 

هم بیشتر است.
بدهی ش��ل به ایران به دلیل خرید نفت 
از این کشور بیش از 2 میلیارد دالر برآورد 
ش��ده است، اما تحریمها علیه ایران مانع از 

پرداخت این پول شده است.

می را ایران دالری ميليارد ٢ بدھی ھاتحریم رفع صورت در
 پردازیم

 

 بریتانيا سفارت بازگشایی برای خارجه وزیر ھاموند، فيليپ سرپرستی به که بریتانيایی ھيات در
 صورت در شرکت این :گفت شل داچ رویال شرکت ارشد مقامات از یکی است کرده سفر ایران به
 کرد خواھد پرداخت ایران نفت ملی شرکت به را خود دالری ميليارد ٢ بدھی ایران، ھایتحریم رفع
 .داد خواھد قرار نظر مورد را ایران انرژی بخش در گذاری سرمایه و

 جمع در که تجاری هتوسع و بازرگانی امور در شل داچ رویال شرکت اجرایی معاون دانيلز، ادوارد
 که این از گفت رویترز خبرگزاری به است کرده سفر تھران به بریتانيا خارجه امور وزیر ھمراه ھيئات

 .است خشنود بسيار است، ھيئت این ھمراه تاریخی سفر این در

 ھایگزینه شل داچ رویال کمپانی شود، لغو ایران عليه شده اعمال ھایتحریم که زمانی
 .دھدمی قرار ارزیابی مورد را ایران با ریھمکا احتمالی

 شرایطی به بستگی ایران در آینده در کمپانی این ھای فعاليت اعظم بخش که گفت ھمچنين او
 .دھد می ارائه ھا تحریم رفع از پس کشور این که دارد

 بانک کل يسرئ سيف، هللا ولی و نفت وزیر زنگنه، نامدار بيژن با ایران به سفر جریان در دانيلز آقای
 .کرد گفتگو و نيزدیدار مرکزی

 مھمی بالقوه تجاری ھای فرصت ایران در" :گفت رویترز با گفتگویش از دیگری بخش در دانيلز آقای
 جھان نقاط سایر در که دیگری ھای پروژه با را زمينه این در کار گونه ھر باید ما اما دارد، وجود
 " .کنيم ھماھنگ داریم،

 باید ای پروژه ھر انجام اما" دارد، نفت و گاز منابع در بزرگی بسيار نقش ایران يلزدان آقای گفته به
 ."دھيم انجام را آن بتوانيم تا باشد صرفه به مقرون ما کمپانی برای

 نفت شده تثبيت ذخایر درصد ٩ از بيش ایران پی،بی کمپانی سوی از شده ارائه آمار براساس
 ایران .باشد می کانادا و سعودی عربستان ونزوئال، از پس کشور چھارمين که داراست را جھان
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رئيس جمهور در ديدار با وزير خارجه بريتانيا:
نبايد در گذشته های تاريخی باقی ماند

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، 
روز دوش��نبه دوم ش��هریور در دومین روز 

سفرش به تهران با دکترروحانی دیدار کرد.
آقای روحان��ی در این دیدار با اش��اره به 
س��ابقه روابط دو کش��ور گفت: »قضاوتهای 
تاریخ��ی ی��ک مل��ت را نمیت��وان در مدت 
کوتاهی به س��رعت تغییر داد ولی در عین 

ح��ال معتقدیم ک��ه نباید در گذش��تههای 
تاریخ��ی هم باقی ماند، باید با نگاه به آینده 

حرکت خود را تنظیم کنیم«.
او گفت در ش��رایط فعلی مس��ئوالن دو 
کش��ور وظیفه بزرگتری ب��ه دوش دارند تا 
»روابط را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی 
کنند و به سطح قابل قبولی برسانند«. آقای 

هامون��د عالوه بر محمدج��واد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران، با وزیر نفت، رئیس بانک 
مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 

هم دیدار کرده است.
او از اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی 

بریتانیا در باغ قلهک تهران هم بازدید کرد.

بدهی دولت به بانکهای از مرز »1۰۰ هزار ميليارد تومان« گذشت
بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی 
ایران که آمارهای آن تا اس��فند پارسال را 
ش��امل می ش��ود، بدهی دولت به بانکها از 
مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشته است.

خبرگ��زاری مهر دوش��نبه 15 تیرماه با 
اس��تناد به آماره��ای بانک مرک��زی ایران 
گ��زارش داد که بدهی دول��ت به بانکها در 
س��ال گذشته نسبت به سال 92 حدود 38 
درصد رشد داش��ته است و به 100 هزار و 

48 میلیارد تومان رسیده است.
بده��ی دولت ب��ه بانکها ط��ی یک دهه 
گذش��ته همواره رش��د باالیی داشته است. 
در ابتدای دولت احمدینژاد در مرداد س��ال 
1384، بدهی دولت به بانکها کمی بیش از 
11 هزار میلیارد تومان بود، به عبارتی طی 
یک دهه گذش��ته این رقم تقریبا 10 برابر 

شده است.

در این میان نقدینگی نیز در پایان سال 
گذش��ته با رشدی 38.8 درصدی نسبت به 
سال 92 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
نقدینگ��ی نیز که از آن ب��ه عنوان عامل 
اصلی تورم باال در ایران یاد می شود، بنا به 
گزارشهای بانک مرکزی در اسفندماه سال 
1384 ک��ه چند ماه��ی از روی کار آمدن 
دولت احمدی نژاد میگذشت تنها 92 هزار 
میلی��ارد تومان بود. به عبارتی نقدینگی در 
ایران طی یک دهه گذش��ته بیش از هشت 

برابر شده است.
بان��ک مرک��زی در گ��زارش جدید خود 
میگوید که در س��ال 92 آمار ش��ش بانک 
ای��ران زمی��ن، ق��رض الحس��نه رس��الت، 
خاورمیانه، بینالمللی کیش، ایران و ونزوئال 
و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، 

پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای 
پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً 
اطالعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند 
92 به بعد از ش��مول بانک های تخصصی 
خ��ارج و به طبقه بانکهای غیردولتی اضافه 

شده است.
بنابراین گزارش، بدهی شرکتهای دولتی 
به بانکها نیز در پایان سال گذشته سه هزار 
و 554 میلیارد تومان شد که در مقایسه با 
س��ال 92 بیش از 13.5 درصد رشد داشته 
اس��ت. بخش غیر دولتی نیز در پایان سال 
93 بی��ش از 630 هزار میلی��ارد تومان به 
بانکها بدهکار بوده که در مقایس��ه با سال 

92 رشد 16.7 درصدی داشته است.
مجموع دارایی بانکه��ای ایران در پایان 
س��ال 93 به بیش از ی��ک تریلیون و 630 

هزار میلیارد تومان رسید.

حجم نقدينگی در ايران از مرز »۸۰۰ هزار ميليارد تومان« گذشت 

بان��ک مرکزی در تازهترین گزارش خود 
اعالم کرده است که حجم نقدینگی کشور 
در پایان اردیبهشتماه امسال با 23.2 درصد 
افزایش نس��بت به ماه مشابه سال قبل، به 
رق��م 800 ه��زار میلی��ارد و 447 میلیون 

تومان رسیده است.
 براس��اس ای��ن گ��زارش، نقدینگی در 
دو ماهه اول امس��ال نیز نس��بت به اسفند 

پارسال 2.3 درصد افزایش داشته است.
افزایش نقدینگی در دو ماه اول امسال در 
حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی 
می��زان نقدینگ��ی در ایران تا پایان س��ال 
گذشته، با افزایش 22.3 درصدی نسبت به 
سال92 به بیش از 782 هزار میلیارد تومان 

رسیده بود.
نقدینگی در ایران طی یک دهه گذشته 

به ش��دت افزایش یافته اس��ت. این رقم در 
آغاز کار دولت د احمدی نژاد در س��ال 84 
حدود 67 هزار میلیارد تومان بود، که نشان 
می دهد از آن زم��ان تاکنون نقدینگی در 

ایران بیش از 10 برابر شده است.
این موضوع از سوی شماری از کارشناسان 
اقتصادی به عنوان یک��ی از علتهای اصلی 

نرخ باالی تورم در ایران عنوان شده است.
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فولکس واگن با تحقيق درباره جعل ميزان آاليندگی همکاری می کند

مارتی��ن وینترک��ورن، رئیس ش��رکت 
فولکس واگن گفته اس��ت که با تحقیقات 
وزارت حمل و نقل آلمان درباره رس��وایی 
مرب��وط به میزان تولی��د آلودگی اتومبیل 
های این شرکت »همکاری خواهد کرد.«

سازمان های ناظر بر مقررات در آمریکا 
اخی��را دریافتند که بعضی از اتومبیل های 
فولک��س واگن ممکن اس��ت ب��رای فریب 
دادن تست های میزان آالیندگی اگزوز در 

این کشور دستکاری شده باشد.
پس از انتش��ار این اخبار، ارزش س��هام 
فولکس واگن در روز دوش��نبه 18 درصد 

سقوط کرد.
دولت آلمان ش��رکت فولک��س واگن را 
ترغیب کرده است از مسئله رفع ابهام کند 
و گفت در این م��ورد تحقیق خواهد کرد 
که آیا فولک��س واگن داده های مربوط به 

آلودگی در اروپا را هم جعل کرده.
گابریل زیگمار وزیر اقتصاد آلمان گفت: 
»نگران لطمه دیدن وجهه صنعت اتومبیل 
س��ازی آلمان و به خصوص فولکس واگن 

هستیم.«
رسوایی در فولکس واگن 

14 میلی��ارد یورومی��زان کاهش ارزش 
سهام شرکت در روز دوشنبه

•	18 میلیارد یورو جریمه های احتمالی
•	482،000 تع��داد خودروه��ای دیزل 

مرجوعی  
فولکس واگن، بزرگتری��ن تولید کننده 

خودرو در جهان است. 
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 

)EPA( دریافته اس��ت که نرم افزاری در 
چند مدل دیزل ای��ن اتومبیل وجود دارد 
که می تواند تس��ت های نظارت بر رعایت 

مقررات در زمینه آلودگی را فریب دهد.
روز جمعه به فولکس واگن دستور داده 
شد نیم میلیون اتومبیل را در آمریکا جمع 

آوری کند.
فولکس واگن عالوه بر تقبل هزینه این 
جمع آوری، با جریمه ای که می تواند سر 
به میلیاردها دالر بزند روبروس��ت. مدیران 
شرکت هم ممکن است با اتهامات جزایی 

مواجه شوند.
کاخ س��فید روز دوشنبه گفت که رفتار 
این ش��رکت اتومبیل سازی »مایه نگرانی 

زیاد« است.
مدی��ر کل فولک��س واکن پ��س از این 

رسوایی عذرخواهی کرده است.
مارتین وینترکورن گف��ت: »من عمیقا 
از این مس��ئله متاس��فم که ما ب��ه اعتماد 
مشتریان خود و عموم مردم آسیب جدی 

زده ایم.«
او گفت که دس��تور شروع تحقیقاتی را 
در م��ورد این نرم افزار داده اس��ت که به 
اتومبیل های فولکس واگن امکان می داد 
در جری��ان آزمایش ه��ا، آلودگی کمتری 

نسبت به زمان رانندگی عادی تولید کند.
این تحقیقات توس��ط یک نهاد بیرونی 
انجام می ش��ود که هویت آن فاش نشده 

است.
آقای وینترکورن گف��ت: »ما هیچ گونه 
نقض مقررات داخلی یا قوانین )کش��ورها( 

را تحمل نمی کنیم و نخواهیم کرد.«
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
این نرام افزارها را در اتومبیل های آئودی 
ای 3 و م��دل ه��ای جت��ا، بیت��ل، گلف و 

پاسات فولکس واگن پیدا کرد.
فولکس واگن ف��روش مدل های دیزلی 
مرتب��ط را در آمریکا متوقف کرده اس��ت. 
موتوره��ای دیزلی ح��دود یک چهارم کل 
فروش این ش��رکت در آمریکا را تش��کیل 

می دهد.
سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
گف��ت که میزان جریمه برای هر اتومبیلی 
ک��ه ناقض مق��ررات فدرال ه��وای پاکیزه 
باش��د تا 37 هزار و 500 دالر خواهد بود. 
ب��ا توجه به 482 ه��زار اتومبیل مرتبط با 
این ماجرا که از سال 2008 فروخته شده، 
جریم��ه فولک��س واگن می توان��د به 18 

میلیارد دالر برسد.
ای��ن رقم حتی ب��رای ش��رکتی که در 
شش ماه اول سال جاری به عنوان سازنده 
پرف��روش تری��ن اتومبیل ه��ای جهان از 
تویوتا پیش��ی گرف��ت قابل توجه اس��ت. 
ارزش این شرکت در بازار سهام حدود 66 

میلیارد یورو است

اخبار كوتاه اقتصادي جهان

 گفته واگن فولکس شرکت رئيس وینترکورن، مارتين
 آلودگی توليد ميزان به مربوط رسوایی درباره آلمان نقل و حمل وزارت تحقيقات با که است

 ".کرد خواھد ھمکاری" شرکت ینا ھای اتومبيل

 واگن فولکس ھای اتومبيل از بعضی که دریافتند اخيرا آمریکا در مقررات بر ناظر ھای سازمان
 شده دستکاری کشور این در اگزوز آالیندگی ميزان ھای تست دادن فریب برای است ممکن
 .باشد

 .کرد سقوط درصد ١٨ دوشنبه روز در واگن فولکس سھام ارزش اخبار، این انتشار از پس

 این در گفت و کند ابھام رفع مسئله از است کرده ترغيب را واگن فولکس شرکت آلمان دولت
 .کرده جعل ھم را اروپا در آلودگی به مربوط ھای داده واگن فولکس آیا که کرد خواھد تحقيق مورد

 به و آلمان سازی بيلاتوم صنعت وجھه دیدن لطمه نگران" :گفت آلمان اقتصاد وزیر زیگمار گابریل
 ".ھستيم واگن فولکس خصوص

  واگن فولکس در رسوایی

 دوشنبه روز در شرکت سھام ارزش کاھش یوروميزان ميليارد ١۴

 احتمالی ھای جریمه یورو ميليارد ١٨ •

•   

  مرجوعی دیزل خودروھای تعداد ۴٨٢،٠٠٠ •

•  

  .است جھان در خودرو کننده توليد بزرگترین واگن، فولکس •

 این دیزل مدل چند در افزاری نرم که است دریافته (EPA) آمریکا زیست محيط از اظتحف سازمان
 فریب را آلودگی زمينه در مقررات رعایت بر نظارت ھای تست تواند می که دارد وجود اتومبيل
 .دھد

 .کند آوری جمع آمریکا در را اتومبيل ميليون نيم شد داده دستور واگن فولکس به جمعه روز

 دالر ميلياردھا به سر تواند می که ای جریمه با آوری، جمع این ھزینه تقبل بر عالوه گنوا فولکس
 .شوند مواجه جزایی اتھامات با است ممکن ھم شرکت مدیران .روبروست بزند

 .است "زیاد نگرانی مایه" سازی اتومبيل شرکت این رفتار که گفت دوشنبه روز سفيد کاخ

 .است کرده عذرخواھی رسوایی این از پس واکن فولکس کل مدیر

 عموم و خود مشتریان اعتماد به ما که متاسفم مسئله این از عميقا من" :گفت وینترکورن مارتين
 ".ایم زده جدی آسيب مردم

 ھای اتومبيل به که است داده افزار نرم این مورد در را تحقيقاتی شروع دستور که گفت او
 عادی رانندگی زمان به نسبت کمتری آلودگی ھا، ایشآزم جریان در داد می امکان واگن فولکس
 .کند توليد
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می خواهم جزيره ای بخرم تا برای پناهنده ها کشوری جديد بسازم

نجیب س��اویرس، میلیاردر و سیاس��ت 
مدار س��کوالر مصری، از یونان ی��ا ایتالیا 
خواس��ت تا یکی از جزایر متروک خود در 
مدیترانه را به وی بفروشند تا در محل آن، 
برای پناهجویان خاورمیانه و شمال آفریقا 
یک »کشور مستقل جدید« تاسیس کند.

آقای ساویرس، که یکی از ثروتمندترین 
اف��راد منطق��ه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
محسوب می شود، گفته که آمادگی دارد 
»بدون حد« برای خرید چنین جزیره ای 
پول خرج کند و از هم اکنون برای کش��ور 
جدی��د، نام »امی��د« )Hope( را انتخاب 

کرده است.
وی معتقد اس��ت که در خارج از خاک 
اصل��ی ایتالیا و یونان دهه��ا جزیره خالی 
وجود دارند که برای اسکان جمعیت 100 

تا 200 هزار نفری مناسبند.
این میلیاردر مصری به شبکه امریکایی 

س��یانان گفت که وی در این جزیره، ابتدا 
به اح��داث پناه��گاه های موقت اس��کان 
پناهجوی��ان و یک بندر کوچک برای پهلو 
گرفتن قایق های مهاج��ران می پردازد و 
سپس، مهاجران را استخدام خواهد کرد تا 
خانه ها، مدارس و سایر اماکن مورد نیاز را 

در این جزیره بسازند.
نجیب ساویرس، که یکی از ثروتمندترین 
افراد منطقه محس��وب می شود، گفته که 
آمادگی دارد ›بدون حد‹ برای خرید چنین 
جزیره ای پول خ��رج کند و از هم اکنون 
برای کشور جدید، نام ›امید‹ )Hope( را 

انتخاب کرده است
نجیب س��اویرس، مدی��ر اجرایی گروه 
اوراسکام تی ام تی است که بخش بزرگی 
از ب��ازار تلفن های همراه را در پاکس��تان، 
کره شمالی، مصر، لبنان و تعدادی از دیگر 
کش��ورهای منطقه در اختیار دارد. وی به 

س��ی ان ان گفته: »برخی اوقات تصور می 
کنم که سیاست مداران قلب ندارند«.

به گزارش س��ی ان ان، مقام های یونان 
و ایتالیا هنوز واکنش��ی به پیش��نهاد این 

میلیاردر مصری نشان نداده اند.
در هفت��ه ه��ای اخیر، ه��زاران پناهجو 
که بیش��تر آنها سوری هس��تند، برای در 
ام��ان ماندن از جنگ داخلی وارد مرزهای 
آبی و زمینی اروپا ش��ده ان��د که به گفته 
برخی ناظ��ران، بزرگ ترین موج مهاجرت 
پناهجوی��ان در ق��اره اروپا پ��س از جنگ 

جهانی دوم محسوب می شود.
شرایط دش��وار این پناهجویان و مرگ 
تع��داد قابل توجه��ی از آن��ان در جریان 
مهاجرت به اروپا، به ویژه انتش��ار گسترده 
تصاویر جس��د یک کودک س��ه ساله اهل 
کوبانی به نام »آالن«، توجه گسترده افکار 

عمومی را به خود جلب کرده است.
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Contact Us      Telephone: +44 (0)20 3771 2375          Email: info@darcyproperty.co.uk 



شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی صبا: فروش بلیط و تور، مدیرعامل: 
مجید امانی، آدرس: تهران- خیابان وزرا- نبش کوچه هشتم- پالک 4- طبقه اول، 
تلف��ن: 88713631 - 88713641 )21( 98 +، فکس: 88713643 )21( 98 +، 

.spg_amani@yahoo.com :ایمیل

ش��رکت لوله و پروفیل کلیشاد، مدیرعامل: حسین پناهنده آب و خاک، آدرس: 
اصفهان- ش��هرک صنعتی سه راهی مبارکه- انتهای خیابان پنجم- فاز 1- پالک 
18- کدپستی 8486134686، تلفن: 2373035 )315( 98+، فکس: 2373035 

.hosseinpanahande@yahoo.com :315( 98 +، ایمیل(

ش��رکت بنیان ایمن، مدیرعامل: محمدعلی خیراله زاده چم کنار، آدرس: تهران- 
خیابان فاطمی غربی- جنب اداره ش��یالت- ش��ماره 232- طبقه دوم- کدپستی 
1418636345، تلف��ن: 42758 )21( 98+، فک��س: 42758 )21( 98+، ایمیل: 

. azimi@bonyaniman.com

ش��رکت محمدرضا حلوایی و ش��رکا: آرایشی و بهداشتی، مدیرعامل: محمدرضا 
حلوایی، آدرس: تهران- خیابان س��تارخان- روبروی س��ه راه تهران ویال- خیابان 
دهقان- پالک 6- کدپس��تی 1455863785، تلفن: 66557060-2 )21( 98+، 

. khajehpour@halvaei.com :فکس: 66503914 )21( 98+، ایمیل

شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد )سهامی خاص(: بازرگانی، مدیرعامل: علیرضا 
کدی��ور، آدرس: تهران- خیابان ش��یخ بهایی جنوبی- خیاب��ان علیخانی- خیابان 
گلس��تان- پالک 14- واحد 504- کدپستی 1436935316، تلفن: 88627059 

)21( 98+، فکس: 88052759 )21( 98+.

ش��رکت سات شید س��پهر: بازرگانی، مدیرعامل: سعید مصلحی، آدرس: تهران- 
سهروردی شمالی- خیابان خرمش��هر- خیابان شهید عربعلی )نوبخت(- خیابان 
نسترن شرقی- پالک 4- واحد 4- کدپستی 1533994655، تلفن: 88510501 

.info@satshid.com :21( 98+، فکس: 88371704 )21( 98+، ایمیل(

ش��رکت بازرگانی پاداوار: س��یتم های ایمنی و امنیتی، مدیرعامل: مجتبی تک، 
آدرس: تهران- رس��الت- مابین پل س��یدخندان و صیاد شیرازی- پالک 1294- 
واحد 10، تلفن: 88555495 )21( 98 +، فکس: 88555495 )21( 98 +، ایمیل: 

. tak@padovar.com

ش��رکت آزاد طب درمان: تجهیزات پزشکی، مدیرعامل: لیال قاسمی قره، آدرس: 
تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان فجر یا جم- شماره 34- طبقه سوم- واحد 
12، تلف��ن: 5-88861354 )21( 98+، فک��س: 88141391 )21( 98 +، ایمیل: 

. info@azadteb.com

ش��رکت شمس پالس��ت طب: تولید و صادرات، مدیرعامل: پروین داوری زرنقی، 
آدرس: ته��ران- نواب- خیابان امام خمینی- کوچه یوس��ف زاده- پالک1، تلفن: 
shams. ایمی��ل:   ،+98 )21( فک��س: 66384452   ،+98 )21(  66384457

. plasteb@yahoo.com

شرکت بازرگانی پتروشیمی: پتروشیمی، مدیرعامل: مهدی شریفی نیک نفس، آدرس: 
تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ونک- ش��ماره 2499، تلفن: 82851 )21( 
. ravabet@petrochem-ir.net :98+، فکس: 88881726 )21( 98+، ایمیل

ش��رکت تارا فوالد آس��یا: تولید انواع لوله و پروفیل آهنی، مدیرعامل: محمدعلی 
ساوجی، آدرس: اصفهان- خیابان شمس آبادی- تقاطع ساختمان آریا سپهر- واحد 

413، تلفن: 2-32240160 )31( 98+، فکس: 32239451 )31( 98+.

ش��رکت ایران پنام: تجهیزات پزشکی آزمایش��گاهی، مدیرعامل: نادر ابراهیمی، 
آدرس: ته��ران- خیابان کریم خان زند- بین ایرانش��هر و خردمند جنوبی- پالک 
108- طبقه سوم- واحد 12- کدپستی 1584774633، تلفن: 88321069 )21( 

.info@satshid.com :98+، فکس: 88321070 )21( 98+، ایمیل

ش��رکت توس��عه خدمات الکترونیکی آدونیس: فروش و خدمات پس از فروش 
دس��تگاه خودپرداز و خوددریافت، مدیرعامل: محمدعلی گوگانی، آدرس: تهران- 
س��تارخان- خیابان نهم دری��ان نو- پالک 7- کدپس��تی 1455994591، تلفن: 
magavgani@ :63493000 )21( 98+، فکس: 63493200 )21( 98+، ایمیل

. yahoo.com

ش��رکت پایالیو: تامین، تولید و کاربری سازی ماشین آالت و خودروهای زیست 
محیط��ی، خدمات ش��هری،جاده ای و فرودگاهی، مدیرعام��ل: محمدتقی عرب، 
آدرس: تهران- یوس��ف آباد- پ��الک 27- واحد 9- کدپس��تی 1433643891، 
info@ :تلف��ن: 88554951 )21( 98+، فکس: 88554951 )21( 98+، ایمیل

. payaliv.com

شرکت همسفر دشت بهشت: خدمات مسافرتی و گردشگری، مدیرعامل: قربانعلی 
بهزادیان، آدرس: تهران- شهرک غرب- بلوار دادمان- شماره 110- طبقه 2- واحد 
4- کدپستی 1467894144، تلفن: 88366355 )21( 98+، فکس: 88591383 

. h.dashtebehesht@gmail.com :21( 98+، ایمیل(

ش��رکت پترو پیش��رو: نفت و گاز و پتروش��یمی، مدیرعامل: کامی��ن نصرتیان، 
آدرس: تهران- فرش��ته- آقا بزرگی- فلس��طین 2- پالک2- واحد 2- کدپس��تی 
1951934571، تلفن: 22668274 )21( 98+، فکس: 22698271 )21( 98+، 

. kamin@petropishro.com :ایمیل
 

ش��رکت پارس سوربن الیت: حمل و نقل بین المللی، مدیرعامل: علی سارجانی، 
آدرس: تهران- خیابان دکتر بهش��تی- خیابان پاکس��تان- خیابان س��اوجی نیا- 
پالک9- طبقه 2، تلفن: 88175153 )21( 98+، فکس: 88736821 )21( 98+، 

. info@pseshipping.com :ایمیل

شرکت گروه سامان پایا ایده: واردات و فروش کاالهای صنعتی، مدیرعامل: محمد 
صفی زاده امزاجردی، آدرس: تهران- خیابان آفریقا- خیابان طاهری- پالک 31- 
طبقه 5- واحد 10- کدپستی 1966865591، تلفن: 26218523-4 )21( 98+، 

.  info@spi-ir.com :فکس: 26202596 )21( 98+، ایمیل

فرحناز یوس��فی قلعه رودخانی: بیمه، آدرس: تهران- انتهای اش��رفی اصفهانی- 
شهرک نفت- خیابان 18- پالک 10- واحد 17- کدپستی 1469855531، تلفن: 

. yahoo.com@karafarin1581 :44803417 )21( 98+، ایمیل

محمدرضا س��رمدی: کاغذ، پالس��تیک، آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان 
اتحادی��ه- خیاب��ان فراهان��ی- پ��الک 21- کدپس��تی 1433713933، تلف��ن: 
rasamadi@ :88708611 )21( 98+، فک��س 88708612 )21( 98+، ایمیل

. award-technology.com
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 1 
 نماگرهاي اقتصادي

 1393سه ماهه چهارم 
 .ا.ا.بانك مركزي ج

 بخش واقعي

 )1383=100(رشد توليد ناخالص داخلي
 با نفت

 بدون نفت
 درصد 0/3
درصد 8/2

 )هاي جاري به قيمت(1393عملكرد سال 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 هاي مصرفي بخش خصوصي هزينه
 هاي مصرفي بخش دولتي  هزينه

 ميليارد ريال 10807477
 ريال ميليارد  2886932
 ميليارد ريال  5586451
 ميليارد ريال  1181023

 

 1393 سال هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 انساني جمعيت و نيروي

ميليون نفر 8/77 جمعيت
 ميليون نفر 4/56 شهري

 ميليون نفر 4/21 )1(روستايي
 درصد 2/1 رشد جمعيت
 مربع نفر در هر كيلومتر 2/47 تراكم جمعيت
 ميليون نفر 8/23 جمعيت فعال
 درصد  6/10 نرخ بيكاري

 درصد  6/11 شهري
 درصد   9/7 روستايي

 درصد   7/19 زن
 درصد  8/8 مرد

 درصد   9/21 ساله29-15جوانان 
 درصد 2/25 ساله24-15جوانان 

 مركز آمار ايران: ماخذ
 .شود جمعيت غيرساكن را نيز شامل مي -1

 الها و خدمات مصرفيتغييرات شاخص بهاي كا
)100=1390( 

 نسبت به متوسط  1393متوسط سال 
درصد 6/15 )نرخ تورم(1392سال     

درصد  3/1 نسبت به ماه قبل 1393اسفند 
درصد 2/16 نسبت به ماه مشابه سال قبل 1393اسفند 

 بخش خارجي

ميليون دالر  15861 جاري تراز حساب

ميليون دالر 21392 )حساب كاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر  86471 (FOB)صادرات كاال

ميليون دالر  65079 (FOB)واردات كاال

ميليون دالر   5107 )پايان دوره(هاي خارجي كل بدهي

ريال         26509 بانكي دالر آمريكا در بازار بين متوسط نرخ

 
 

 نسبت به  1393اسفند (نرخ رشد متغيرهاي بخش پولي
 )پايان سال قبل   

درصد 3/22 نقدينگي

درصد  0/1 لپو

درصد  2/27 پول شبه

درصد 3/23 هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 وضع مالي دولت

ميليارد ريال  1/977963 درآمدها

ميليارد ريال 0/1438316 اي هاي هزينه پرداخت

ميليارد ريال 8/631537 اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

يالميليارد ر 1/299500 اي هاي سرمايه تملك دارايي

ميليارد ريال 2/128315 اي كسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 

 بورس اوراق بهادار تهران

        8/62531 )پايان دوره(شاخص كل قيمت

ميليارد ريال  0/542521 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

ميليون سهم  0/165184 حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانک مرکزي




