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 زادروز عیسی مسیح

 و          

 بادسال نو میالدی فرخنده 

ن سالگرد زاد روز عیسی دهمیوزنفرا رسیدن دو هزار و 

آیین ابراهیمی و سال نو میالدی را به مسیح مبشر

ی ایرانیان مسیحی و دیگر مسیحیان سراسر جهان  همه

با این آرزوی دیرین تبریک و شادباش می گویم که 

برادری،  سال نو و سال های در پیش سال دوستی و

در سطح منطقه و صلح و آرامش هرچه بیشترسال 

 جهان باشد. 

انتظاری که تفاهم و همکاری های  موردصلح و آرامش 

 گوناگون در پیاقتصادی هرچه بیشتری رامیان ملل 

خواهد داشت. سالی که سرآغاز پایان کاستی ها و 

نارسایی ها، نابسامانی های بین المللی و منطقه یی، 

گی هرچه فزون تر در سطح سال کار و کوشش و سازند

 منطقه و جهان خواهد بود. 

سال گسترش هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی 

میان ایران و انگلیس به عنوان دو شریک و طرف 

 تجاری دیرین.

 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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 بازرگانی خارجی کشور

 در

 9317ماه نخست سال  هشت

سهی  مرهرا ااهرا  براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا 
          مهاا یسته  هوه در خهاری  شوهیر دربارا با رمهای  

شوهیر باابه ، شه  و شفهب با رمهای  خهاری  9317سال 

مه  باده  شه  در  مق مات  میرد ادارا ب  درح زارش م
 درپ  ماعکس اس .ها   ول ی 

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 9316-17ه نخست سال های ما هشت در

 فعالیت

 9316ماه نخست سال  هشت 9317ماه نخست سال  هشت
درصد تغییرات نسبت به 

 گذشتهمدت مشابه سال 

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
ارزش
 )دالر(

 -.9.42 -984.2 3.4373 8.4.12 1..814 894.12 اتوارد

 98413 -.49. 874277 ..7143 394.19 7.4872 اتصادر
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 :صادرات( الب
اا مه هوه شوهیر ا  یرهر ار ده ،  ه   صادراتبفوتران سه  
بیدا اس  ش  بالغ  "مفعایات ما  "، مربیط ب  9317یست  سال 

درص  ا  شل سه  ار ده  واردات  2429مفلفی  دالر و  84773بر 
مفلفهی   94331به  ار ش  "پروپا  مااع د ا"را دارا بیدا اس .  

روغهن هها  سهو  و سهاار " درص  سهه  ار ده ، .48.دالر و 

مفلفههی  دالر و  94929بهه  ار ش  "یههز باههزان  فههرآوردا ههها بهه
مفلفهی  دالر  94237به  ار ش « متاییل»درص  سه  ار د ، 34.2
به  ار ش « ما   وفع  مهااع ده ا»درص  سه  ار د  و  3431و 

درص  سهه  ار ده ، به  ترتفهت  رتوه   3493مفلفی  دالر و  123
 ها  دوم تا پاج  را ب  خید اختصاص دادا ای .

بهه  مههزارش بهه  ترتفههت عرهه ا شوههیر در دورا مههیرد  صههادرات
 347.7هههزار تههن و ار ش   9.4893بهها  "عههرا "( 9شوههیرها  

 894.3درصه  و سهه  ار ده   92421مفلفی  دالر و سه  و ی  
 هزار تن و ار ش 8..914با  "چفن"( 8درص ، 

درص  و سهه  ار ده  8.423مفلفی  دالر و سه  و ی   34.38 
هزار تن و  994238با  "امارات متح ا عرب "( 3درص ،  824.8

درصه  و سهه   9.472مفلفی  دالر و سهه  و یه   4218.ار ش 
هههزار تههن و  34188بهها  "افغایتههتا "( .درصهه ،  93497ار دهه  
درصهه  و سههه   489.مفلفههی  دالر و سههه  و یهه   ..848ار ش 

هههزار تههن و ار ش  34281بهها  "هاهه "( .درصهه  و  7493ار دهه  
و سهه  ار ده  درصه   2429مفلفی  دالر و سه  و یه   94.72
 درص ، ایجام پذارفت  اس . 411.

 کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 9317ال ه نخست سما هشت

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

درصه   در ار ش دالر  91421فهزاا  دالر بیدا ش  یتو  ب  م ت موهاب  سهال قوهل دارا  ا 92. صادرات متیسط قفر  هر تن شاال  
 م  باد .

 قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالها صادراتآمار 
 9316-17ه سال های ما هشت در

 نوع کاالی صادراتی

 9316ماه نخست سال  هشت 9317ماه نخست سال  هشت
درصد تغییرات نسبت به
 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 دالر وزن

 38438 93492 74232 914892 924379 894782 پتروشیمی

 -.3747 -3421. 1..4. 994333 84773 4339. میعانات گازی

 .9747 -9493 9.4.22 24771. ..9243 24899. سایر کاالها

 98413 -.49. 874277 ..7143 394.19 7.4872 جمع کل

 چین

25.02%  

 عراق

29.16%  

 امارات متحده عربی

96.97%  

 افغانستان

93.7%  

 هند

1.11%  

 جمع سایر کشورها

21.73%  
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ب  تفکف  مفعایات ما  ، محصیالت پترودفر  و ساار شاالها دامل شاالها  صاعت ، شواور  ، معه ی ، فهرش  صادرات ترشفت شاالها  
 و صاااع دست  ب  درح  ار م  باد . 

 9317ماه نخست  هشتترکیب وزنی کاالهای صادراتی طی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 9317ماه نخست  هشت ترکیب ارزشی کاالهای صادراتی طی

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 : وارداتب( 
ب   "ذرت دام "در دورا میرد مزارش، دامل  واردات عر ا اقالم 

قطعهات "درص  و  .43.مفلفی  دالر و سه  ار د   94828ار ش 
بازاا  بها حجه   2723تیموفل سیار  رداب مافصل  یه  تیلف  ا

به   32تها شرتهر ا   .9سه  سه  بها سهاخ  داخهل  8222سفلا ر 
مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   .9493به  ار ش  "استثاا  الستف 

مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   113ب  ار ش  "بریج"درص ،  .342
مفلفی  دالر و سهه   138ب  ار ش  "لیبفا  سیاا"درص  و  3437

به  ار ش « رود  غال  برا  شهیرا ههاالکت»درص  و  .349ار د  
 درص  م  باد .  9487مفلفی  دالر و سه  ار د   377

 84.81با  "چفن"( 9شویرها   9317ماا یست  سال  هو در 
درص   99432مفلفی  دالر و سه  و ی   .7432هزار تن و ار ش 
 .8471با  "امارات متح ا عرب "( 8درص ،  8.411و سه  ار د  

درص  و  93422مفلفی  دالر و سه  و ی  ...4.ر ش هزار تن و ا
هزار تن  ..3با  "یرهیر  شرا"( 3درص ،  9.422سه  ار د  

درص  و سه   .342مفلفی  دالر و سه  و ی   94733ار ش 

 .9439هزار تن و ار ش  949.3با  "ها "( .درص ،  417.ار د  
 4.3.درص  و سه  ار د   438.مفلفی  دالر و سه  و ی  

مفلفی  دالر  .9432هزار تن و ار ش  39.با  "آلرا "( .ص  و در
درص   ب  ترتفت  4.3.درص  و سه  ار د   84.7و سه  و ی  

مقام ها  اول تا پاج  صادرات ا  اارا  را شتت یریدی .

 براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 9317ه نخست سال ما هشت

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

در ار ش دالر درصه    9478شهاه  دالر بیدا ش  یتو  ب  م ت موهاب  سهال مذدهت ، دارا   .9437واردات  متیسط قفر  هر تن شاال  
م  باد .  

 چین

29.77%  

 هند

0.16%  

 آلمان

0.13%  

 جمع سایر کشورها

13.57%  

 امارات متحده عربی

90.51%  

 جمهوری کره

0.17%  

 چین

21.11%  

 میعانات گازی
7.51%  

 محصوالت پتروشیمی
21.17%  سایر کاالها 

61.50%  

 میعانات گازی
1.19%  

 محصوالت پتروشیمی
332.1%  

 سایر کاالها
01.20%  
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 وعده ها و رویه های مخرب

بودجه به  به حکم وظیفه با تقدیم الیحه ن بودم کهآپیش از این بر  
 –آن، متناسب بابضاعت علمی  دست کم رونمایی قوه مقننه یا

نقدی برآن  م به روال بیشترین سال های گذشته آن را مرور وتجربییّ
رئیس سازمان  ،نوبختدکتر  رونمایی توسط از اما بعد قلمی کنم،
زیرا  از این تصمیم صرف نظر کنم،آن دیدم که  بودجه بهتر برنامه و
 برخی سخنان رئیس سازمان برنامه و کسری آشکار وبا این سند 

 .سی نداردربر نیازی به نقد و بودجه 

یکی از  ساالنه کل کشور ناگفته پیداست که بودجه روی به هر   
برنامه  یک سو، بخشی از از ریتی کشورمدی ابزارهای اثربخش ترین

راستین الزمه ِ ،است ازسوی دیگر توسعه اقتصادی میان مدت کشور
بیش چگونگی دسترسی تهیه کنندگان آن به  درگروی کم یابودن آن 

. استواقعی مربوط و داده های ارقام  و آمار

اید درباره بودجه مورد اشاره ب سخنی بنابراین پیش از بیان هر   
در این شوم که آنچه را داده های مربوط نامیده می شود،  یادآور
داده هایی کال یا بیش تر ناشی از تصورات تهیه یا ارائه الیحه 

یا به کلی با واقعیت همخوانی  که به احتمال قوی آن استدهندگان 
زیرا به طور قطع هیچ  ندارد یا دست باال چندان به آن نزدیک نیست،

راس آنها،  در درکاران اداره امور اقتصادی کشور ویک از دست ان
مورد  کیف  داده ها ی امکان ارائه کم و تهیه کنندگان الیحه بودجه از

نیست که الیحه  تردید این رو از نیست. در پیش برخوردار نیاز و
فرضیات  گمان یا ارائه شده الیحه ایست که بیشتر براساس حدس و

دلیل این ادعا اینکه  نه راستینه ها.ارائه شده است  متصور تهیه و
 درحال حاظر نه میزان تولید و صادرات و فروش نفت و گاز و

نه وضعیت  کسی روشن است، نه قیمت آن و پتروشیمی کامال بر
 ه ویژه امکانات نقل و انتقال پول.، بتحریم ها

از اظهار نظر  دکتر نوبخت بعدرونمایی الیحه بودجه، مراسم  در     
درصدی بودجه به وجوه حاصل از  72د میزان وابستگی درمور

رشته یی از علوم  ایشان که در فروش نفت، که روشن نیست چرا
دارای حق یا قدرت اجتهاد می باشند، وجوه حاصل از فروش نفت را 

ظاهرا میان این دو یعنی  که عین سرمایه است درآمد می نامند و
 هرگونه پایه و از به دورو ؟ سرمایه نیز تفاوتی قائل نیستند درآمد و

 قرار از روز، دره میلیون بشک5.1قیمت نفت را  اساس میزان تولید و
دلیل ناراستی الیحه  خودکه همین ، ه انداعالم کرد دالر 15بشکه هر

 است.

که ما  اینکه ایشان درمورد کاهش درآمدها فرموده اند اما مهمتر   
درحالی ، ران خواهیم کرداین کاهش را با کاهش برخی هزینه ها جب

الیحه عکس آن را نشان می دهد. به طور نمونه که به طور نمونه 
 مالحظه می شود که:

اصلی  از دالئل یکی اینکه به توجه بی اساسی مورد کاالهای در –
عنوان بهینهِ سازی  خودِ اندیشه بهینه سازی یارانه ها که در بروز

فراگیر یارانه ها با هدفِ  یا پنهان است حذف پرداخت عام و مستتر
ایِ الیحه رحتا گذ کاهش هزینه های دولت بوده است. اما با مرور

به نرخ هر  میلیارد دالر 55بودجه، مالحظه می شود که با تخصیص
در حالی که نرخ  آنهم تومان برای تامین کاالهای اساسی، 5744دالر

یک دالر شده است، به هر تومان تسعیر 1244الیحه  در برابری دالر
درصد یارانه 74تومان یا  5144کاالهای اساسی برای  تخصیص یافته

در حالی که یکی از دالئل بهینه سازی یارانه ها  تعلق گرفته است.
 پرداخت یارانه صرفا به گروه فراگیر و ،حذف این نوع یارانه عام و

این اولین رقم هزینه جدیدی می باشد  )و آسیب پذیر بوده است. های
میلیارد تومان است و به بودجه سال آینده اضافه   75444لغ برکه با

تومان  میلیارد 557444اختصاصی مانند رد دیگرامو، یا شده است(
، اعتبار یارانه نقدی میلیارد تومان 57144مورد باال و  عالوه بر

میلیارد تومان بابت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان  57144
سیاسی  اکم به حکم اصول و مبانی اقتصادشرایط اقتصادی ح درکه 

رقم ، یا  باید تثبیت می شد.کشور به معنای دانش اداره امور 
میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 7444

 اجرای طرح سالمت لیارد تومان نیز برای استمراریهزار م 01444و
نزد بانک  سود پرداختی به سپرده های. بی توجه به مواردی مانند و..

میلیارد  2444،یاوابسته که رقم آن سر به فلک میزند های دولتی و
هزینه مقابله با فقر، و یا هزینه های مستمر حمل بر واحدهای 

اینکه و یا  مسکونی خالی دراختیار موسسه های دولتی و وابسته 
تومان باقی می  5444همان سطح   قیمت بنزین در ،عنوان شده است

این بابت درآمدی  قع با توجه به گفته دکتر نوبخت ازوا ماند که در
ریال، خرید اما نگفته است که با کاهش قدرت  عاید دولت نمی شود.

درصد یارانه است  74همراه با چنانچه قیمت بنزین افزایش نیابد، 
 و... . کاهش می یابدنیز یعنی درآمد دولت از این بابت 

ف نظر از واگذاری بحش پایان سخن اینکه بودجه سال آینده صر
عمده یی از مایملک دولت بابت بخشی از بدهی های دولت با بی 
سابقه ترین کسر بودجه تاریخ بودجه ریزی در ایران روبه رو 

 خواهد بود.  

   . دکتر امیرهوشنگ امینی     
5032آذر 72از جهان صنعت برگرفته 
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 کتابخانه ملی بریتانیا

تنوع و گستردگی خدمات و منابع کتابخانه بریتانیا سبب شده است که این کتابخانه به عنوان 
دنیای دانش شناخته شود. در این نوشته بخش های گوناگون کتابخانه بریتانیا، خدمات، منابع و 

 ح درپی توضیح داده خواهد شد.است و پیرامون هر کدام به شر فهرست های آن معرفی شده

 بخش های گوناگون کتابخانه بریتانیا:
 کتابخانه موزه بریتانیا: -1

اساسی ترین بخش تشکیل دهنده کتابخانه بریتانیا که در واقع 
کتابخانه ملی بریتانیا می باشد، از بخش های کتابخانه موزه بریتانیا 

تانیا شکل گرفت. تاسیس موزه بری 3571شکل گرفته است که در سال 
سالی که از قدمت فعالیت کتابخانه مزبور می گذرد، رشد  022طی 

زیادی داشته و به عنوان یکی از گسترده ترین و مهمترین کتابخانه 
های جهان شهرت یافته است. این کتابخانه با استفاده از امتیاز 

اعم از چاپی، روزنامه ها، –واسپاری قانونی، از تمامی انتشارات 

یک نسخه رایگان دریافت می  -شه ها و موسیقی چاپی انگلستاننق
کند. کتابخانه موزه بریتانیا شامل مجموعه ای غنی از کتابهای روسی 

 است.
 کتابخانه دفتر ثبت اختراعات: -2

یکی از بخش های تشکیل دهنده کتابخانه بریتانیا، کتابخانه دفتر ثبت 
ر می گردد. در آن سال ب 3573اختراعات است. برقراری آن به سال 

براساس قانون اصالح ثبت اختراعات، باید یک نسخه از اختراعات 
همراه با اطالعات مربوط، به نمایندگان دفتر ثبت اختراعات تحویل 

کتابخانه دفتر ثبت اختراعات رسماً آغاز  3577داده می شد. در سال 
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ف ساختمان معرو« ساوت همپتون»در  3020به کار کرد و در سال 
برای در آن در نظر گرفته شد. اما به علت رشد  Chancy Laneبه 

زیاد مجموعه دفتر ثبت اختراعات، این کتابخانه با مشکل کمبود جا 
 مواجه شد.

ضرورت ایجاد یک شبکه علمی و تکنولوژیکی و ساخت کتابخانه ملی 
علوم و تکنولوژی طی جنگ جهانی دوم محسوس شد و بحثی میان 

به میان آمد که از میان  3072و  3092ی سال های جامعه علمی ط
مجموعه کتابخانه دفتر ثبت اختراعات و کتابخانه موزه بریتانیا، کدام 
مجموعه به عنوان هسته اصلی شبکه علمی و تکنولوژی شناخته 

با ارائه پیشنهاد خود مبتنی بر  Working Partyگردد. گروه تحقیق 
وژی براساس مجموعه هر دو اینکه کتابخانه ملی علوم و تکنول

کتابخانه شکل گیرد، مشکل مزبور را حل کرد. بنابراین، تاریخ تاسیس 
 بر می گردد. 3090کتابخانه ملی علوم و اختراعات به سال 

 کتابخانه ملی مرکزی: -3
و کتابخانه امانت علوم و تکنولوژی  (NCL)کتابخانه ملی مرکزی 

(NLIST) کتابخانه بریتانیا به  از بخش های دیگر تشکیل دهنده
در لندن شروع  3039شمار می روند. کتابخانه ملی مرکزی در سال 

در  3093به فعالیت کرد. کتابخانه امانت علوم و تکنولوژی در 
دو کتابخانه  3051بوستون اسپا فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در 

 مزبور در هم ادغام شدند.
تهیه مدارک کتابخانه بریتانیا  به مرکز 3057کتابخانه ملی امانت در 

تغییر نام یافت، زیرا بیشترین درخواست ها شامل درخواست تهیه 
 کپی مقاالت بود.

امروزه، عالوه بر استفاده کنندگان قدیمی انگلستان و کتابداران، در 
سطح بین المللی به کاربران تجاری، بازرگانی، حرفه ای نیز خدمات 

به مقدمات تدارک اطالعات، از طریق  ارائه می شود. دسترسی مستقیم
 شبکه جهانی وب نیز انجام می شود.

میلیون نسخه کتاب،  1جلد، حدود  092222مجموعه فعلی شامل 
میلیون نسخه گزارش  7نسخه گزارش های کنفرانس ها،  222/722

 علمی است که روز به روز به صورت چشمگیر افزایش می یابد.
 نده کتابخانه بریتانیا:سازمان های دیگر تشکیل ده -4

و دفتر اطالعات علمی و فنی  (BNB)سازمان کتابشناسی ملی 
(OSTI)  به کتابخانه بریتانیا ملحق شدند. سازمان  3059در سال

شروع به فعالیت کرد. وظیفه  3072در  (BNB)کتابشناسی ملی 
اصلی این سازمان، تهیه فهرست انتشارات بریتانیا به شکل هفتگی و 

آن، همچنین ایجاد سیستم رایانه ای جهت کنترل اطالعات انتشار 
کتابشناسی و مرتب کردن آنها به منظور استفاده کتابخانه های دیگر 

 بود.

پس از تجزیه از بخش علوم و  (OSTI)دفتر اطالعات علمی و فنی 
آموزش، به بخش توسعه و تحقیقات پیوست. وظیفه این دفتر، تامین 

کتابخانه ها و آرشیو است. انتقال اسناد و منابع اطالعاتی شورای 
از کشورهای مشترک المنافع به بریتانیا  3050کتابخانه دفتر هند در 

– 3922صورت گرفت که شامل آرشیو کامل هند و بریتانیا از سال 
 تا زمان استقالل آن بود. -که تاریخ تاسیس کمپانی هند شرقی است

 هدف کتابخانه بریتانیا
ریتانیا دسترسی همگانی به اطالعات و میراث هدف کتابخانه ب

 فرهنگی، علمی و معنوی بدون محدودیت زمانی و مکانی است.
 کتابخانه بریتانیا

کتابخانه بریتانیا از مهمترین و بزرگترین کتابخانه های جهان است و 
به عنوان کتابخانه ملی انگلیس شناخته می شود. براساس قانون 

نیا از تمام انتشارات انگلستان و ایرلند یک واسپاری، کتابخانه بریتا
 372نسخه دریافت می کند. مجموعه این کتابخانه شامل حدود 

زبان در دنیاست. بنابه  922میلیون مورد کتابخانه ای به بیش از 
میلیون مورد جدید به مجموعه  1آمارهای ارائه شده، ساالنه حدود 

گردآوری نسخ خطی،  قبلی کتابخانه اضافه می شود، فراهم آوری و
روزنامه ها، مجله ها، عکس ها، نوشته های موسیقی و پروانه های 
ثبت اختراع در آن صورت می گیرد. آرشیو ملی صدای این کتابخانه 
شامل نوارهای صوتی قدیم و جدیدترین رسانه های موسیقی و 

میلیون مهر مهم در این کتابخانه، عظمت آن را  5دیسک است. وجود 
 39دهد. تعداد استفاده کنندگان این کتابخانه به طور روزانه  نشان می

میلیون جستجو از فهرست های پیوسته  9هزار نفر می باشد. ساالنه 
 نفر از قرائت خانه آن دیدن می کنند. 222/722کتابخانه انجام شده و 

میلیون پروانه ثبت  95هزار نسخه خطی،  122این کتابخانه حدود 
ن نقشه در اختیار دارد و به گروه وسیعی از میلیو 9اختراع و 

مراجعان و صنعتگران حرفه ای، متخصصان، دانشجویان و استادان 
 انگلیسی و سراسر جهان خدمات ارائه می دهد.

میلیون مواد  35مجموعه گنجینه این کتابخانه بی همتاست و بیش از 
 گوناگون و متنوع را شامل می شود که این مواد در طی سه دوره
هزار ساله، از قاره های گوناگون در جهان جمع آوری شده اند. تنوع 
و وسعت از ویژگی های این مجموعه است، به نحوی که شامل کتاب 
های چاپی، نسخه های خطی، موسیقی، عکس، مهر، کتاب صحافی 
شده، نوارهای صوتی و نقشه می باشد که هر کدام به نوبه خود در 

 و هنری ارزش فراوان دارند.زمینه های تاریخی، صنعتی 
 خط مشی کتابخانه:

تعیین خط مشی کتابخانه بریتانیا برعهده هیئت امنا و گروه اجرایی 
 ارشد کتابخانه و شامل موارد زیر است:
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 قانون خدمات و خط مشی کتابخانه بریتانیا:
مجموعه و مواد کتابخانه بریتانیا جزو غنی ترین مجموعه های جهان 

گستردگی و کیفیت ارائه خدمات، بی نظیر است. این است و از نظر 
هزار بازدید  722قرائت خانه و سالن مطالعه با  39کتابخانه شامل 

میلیونی مواد به  1کننده از کتابخانه در طی یک سال و افزایش 
صورت ساالنه به مجموعه می باشد. ازجمله فعالیت های مفید در این 

 زشی و انتشارات را می توان نام برد.کتابخانه، برنامه های متنوع آمو
استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه به دو دسته تقسیم می شوند: 

که به طور جاری از خدمات کتابخانه استفاده می  نخست، گروهی
کنند، دوم کسانی که در آینده از این کتابخانه استفاده خواهند کرد. 

این دو گروه توازن  تمامی تالش کتابخانه در جهت این است که بین
برقرار کند. قانون خدمات کتابخانه با استفاده کنندگان و نظارت و 
اصالح خدمات، کیفیت خدمات را روز به روز بهبود می بخشد. در این 
زمینه، استانداردهای خاصی در هر زمینه خدماتی در نظر گرفته شده 

ه ای با جمله، کتابدار موظف است مودبانه و متواضع و حرف است، از
استفاده کننده ارتباط برقرار و از پیشنهادها و نظرهای آنان استفاده 

 کند.
 مجموع کتابخانه و خط مشی مربوط:

پایه های موفقیت کتابخانه بریتانیا به عنوان کتابخانه ملی، به دلیل 
اندازه، عمق و کیفیت مجموعه آن است. روشن است که هیچ کتابخانه 

جامع از جهان را تحت پوشش خود در  ای نمی تواند مجموعه ای
آورد. سیاست های کتابخانه بریتانیا نیز جمع آوری گسترده و عمیق 
مجموعه ها و منابع گوناگون است. سیاست های مجموعه سازی 
کتابخانه، انعکاسی از نقش و وظیفه کتابدار به عنوان اولین سمبل و 

اولین محل آخرین راه حل است. آخرین راه حل برای افرادی که 
دسترسی آنها به اطالعات، محلی کار، کتابخانه عمومی و دانشگاه 
محل تحصیل است و اولین سمبل در جایی که کتابخانه تنها منبع 

 مناسب و مفید برای نیازهای کاربر است.
کتابخانه بریتانیا به عنوان آرشیو ملی و برطبق نظام واسپاری 

ی دیگری است که مشمول این قانونی، مسئول همکاری با کتابخانه ها
قانون بوده و ضامن ثبت و نگهداری انتشارات انگلیس و ایرلند در 
تمامی زمینه های موضوعی به شمار می رود افزون بر این، کتابخانه 

 موظف است موارد زیر را نیز در مجموعه خود فراهم آورد:
پوشش جامع کتاب های پژوهشی انگلیسی زبان در هرجا که الف( 

 شر شوند.منت
 ب( پوشش جامع پیایندهای پژوهشی در هرجا منتشر شوند.

 ج( پوشش جامع کتب مهم تاریخی و فرهنگی به زبان های اروپایی.
پژوهشی به شکل چاپی از فرانسه، -دسترسی به مجموعه های ملی

آلمان و هلند )اروپای غربی( به سهولت ممکن است. در زمینه منابع 
این کتابخانه تالش می کند حداکثر منابع مربوط به کشورهای دیگر، 

 را فراهم کند که شامل موارد زیر می باشد:
 الف( پوشش جامع روزنامه های ملی جهان.

ب( پوشش جامع اختراعات جهان و پروانه های ثبت اختراع در 
 انگلستان، آمریکا و اروپا.

ج( پوشش جامع ادبیات پژوهشی کنفرانس های جانی به تمام زبان ها 
 در تمام زمینه های موضوعی. و

 د( پوشش جامع موسیقی چاپی بخصوص در انگلستان.
 ه( پوشش جامع مواد جغرافیایی جهان.

 و( پوشش جامع نوارهای صوتی منتشر شده.
ز( پوشش جامع ادبیات تحقیقی بی نام در تمام زمینه هایی که در 

 خارج انگلستان منتشر شده اند.
ی کشورهای غربی است. بیشترین کتابخانه مزبور شامل نسخ خط

اولویت در گردآوری، به نسخه هایی داده می شوند که دارای ارزش 
پایدار در میراث ملی باشند. هیئت امنای این کتابخانه در تالشند نظام 

واسپاری قانونی را گسترش دهند تا مدارک الکترونیکی، سمعی و 
بریتانیا، به مرکز بصری و چند رسانه ای را نیز شامل شده، کتابخانه 

جهانی انتقال و ذخیره متون علمی و پژوهشی به صورت دیجیتالی 
 تبدیل شود.

 برچسب زنی و شماره گذاری:
به منظور دسترسی آسان به مجموعه های علوم انسانی لندن، عمل 
برچسب زنی و شماره گذاری صورت می گیرد. ساالنه پیایندها و تک 

رسند، شماره گذاری می شوند. هر  نگاشت هایی که به کتابخانه می
یک از آنها نیازمند یک برچسب هستند تا فقط یک توصیفگر داشته 
باشند. از شماره ها در ساخت عنصر اصلی محل کتاب در برنامه 
ذخیره سازی استفاده می شود. شماره های مذکور کارکنان را در 

تشخیص  یافتن و بازیابی مدرک مورد نیاز یاری داده و یا به منظور
اینکه مدرک در کدام قرائت خانه مورد نیاز و درخواست است، 
استفاده می شوند. شماره زنی را می توان یکی از فعالیت هایی 
دانست که در موفقیت کتابخانه نقشی اساسی دارد و به عنوان جزئی 

آوری به از فعالیت های پردازشی در جنب مجموعه سازی و فراهم 
شمار می رود، زیرا در قرائت خانه ها حدودًا دو هزار مدرک به 
صورت هفتگی در گردش است و هر اشتباهی موجب گم شدن کتاب 

 ها خواهد شد.
 (LDSU)بخش تهیه مدرک لندن 

دسترسی از راه دور کاربران به مجموعه علوم انسانی لندن، از طریق 
 722در این بخش بخش مذکور صورت می گیرد. میزان تقاضا 

درخواست در هفته است و کتابخانه تنها توان پاسخگویی به 
درخواست هایی را دارد که از سوی مرکز تهیه مدرک ارسال شده 
باشند. بیشترین تالش ها بر این مبناست که سریع به درخواست ها 
پاسخ داده شود. اگر بخش مذکور بنابه دالیلی مثالً آسیب پذیر یا 

مدرک یا هر دلیل دیگری، نتواند مدرک مورد نظر را شکننده بودن 
تهیه کند، بالفاصله به مرکز تهیه مدرک کتابخانه بریتانیا اطالع می 

 دهد.
 گستره دیجیتالی سازی مجموعه کتابخانه بریتانیا:

کتابخانه بریتانیا در صدد است با حداکثر تالش ممکن تمامی موادی 
شامل نسخه های –تولید شده است را که از اول به فرم غیر دیجیتالی 

به شکل دیجیتالی  -خطی، مواد چاپی، عکس ها، نمودارها،  و نوارها
 درآورد.

موادی که احتماالً در کتابخانه بریتانیا به شکل دیجیتالی در خواهند 
 آمد، عبارتند از:

 الف( مواد متعلق به خود کتابخانه بریتانیا.
 ه کتابخانه بریتانیا می رسد.ب( موادی که مطابق واسپاری قانونی ب

 ج( مواد متعلق به شرکت های تجاری کتابخانه بریتانیا.
 د( مواد متعلق به شرکت های همکار با کتابخانه بریتانیا.
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کتابخانه بریتانیا به دنبال این است که خط مشی خود را با استراتژی 
 بین المللی که به دنبال اهداف زیر است، ترکیب کند:

دسترسی به مجموعه های با اهمیت از نظر کمی و کیفی افزایش  -3
 توسط جوامع مهم علمی.

 خودداری از تکرار غیرضروری دیجیتالی کردن مواد خاص. -0
 خودداری از تکرار نمایه سازی و فهرست نویسی. -1
 تفکیک مسئولیت کتابخانه داوطلب در دیجیتالی سازی مواد ویژه. -9
یره سازی داده در سطح گسترده از استفاده از فناوری های ذخ -7

طریق مشارکت و همکاری با موسسات، جهت کم کردن هزینه های 
 بلند مدت.

IDP: 
، طرح بین المللی دان هانگ برای مطالعه و نگهداری 3001در سال 

نسخه های خطی و همچنین مدارک چاپی آسیای مرکزی ایجاد شد تا 
. به وسیله طرح مذکور، از طریق همکاری های بین المللی فعالیت کند

هزار نسخه خطی و مدارک چاپی آسیای مرکزی در  09دستیابی به 
کتابخانه بریتانیا فراهم شد. ازجمله امکانات دیگر، امکان دسترسی به 
تصاویر با کیفیت باالست )منظور نسخه های خطی است( استفاده از 

 این مجموعه با استفاده از رمز عبور امکان پذیر می باشد. 
 مجموعه کتابخانه بریتانیا از موارد زیر تشکیل یافته است:

 مجموعه بریتانیا و ایرلند:
این مجموعه شامل کتب و نشریات ادواری جزایر بریتانیا از سال 

به بعد می باشد. از نظر پوشش موضوعی، این مجموعه شامل  3039
 علوم انسانی و اجتماعی است.

 مجموعه اروپای شرقی و اسلوونی
ن مجموعه شامل موضوعات علوم انسانی و اجتماعی مربوط به ای

بررسی ها و تحقیقات شوروی سابق، اروپای شرقی و اسلوونی می 
باشد. هدف اصلی کتابخانه از فراهم آوری این مجموعه، دستیابی به 
پژوهش ها و مطالعات ارزشمند به زبان های اسالو و اروپای شرقی 

ی اروپای شرقی و اسالو عبارتند است. زیر مجموعه ی مجموعه ها

از: مجموعه بلغاری، جمهوری چک، آلبانی، الوس، یوگسالوی سابق، 
 مجارستان، لهستان، روسیه، رومانی، اسلواکی، اوکراین.

 مجموعه اروپای غربی:
این مجموعه شامل مواد و منابع پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی 

، هلند، پرتقال، بلژیک، اسپانیا، کشورهای فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا
سوئد، سوئیس، فنالند و نروژ می باشد و شامل تمامی مواردی است 
که در سراسر دنیا به زبان کشور های ذکر شده انتشار یافته است. 
مثالً کتابی که به زبان فرانسه در یک کشور آفریقایی انتشار یافته 

 است.
 مجموعه دفتر هند و شرق:

ری این مجموعه توسط کتابخانه، داشتن متن های علت اصلی گردآو
علوم سیاسی، اجتماعی و انسانی به زبان های آسیایی، شمال و 

 3003شمال شرقی آفریقاست. سال گردآوری مجموعه مذکور به 
برمی گردد. این مجموعه قبالً جزو بخش کتب چاپی و نسخه های 

. مجموعه خطی شرقی بود و امروزه به محل دیگری منتقل شده است
مهم دیگر در این زمینه، ادبیات، اسناد هند، پاکستان، برمه، بنگالدش، 
ایران، امیر نشین های خلیج فارس، جنوب آفریقا، مالزی، سنگاپور، 
اندونزی، چین و ژاپن است که در واقع مجموعه کتابخانه و اسناد 
دفتر هند و انعکاس فعالیت های کمپانی هند شرقی و دفتر هند می 

 شد.با
 Incunabulaمجموعه آثار چاپی ابتدایی 

شامل فراهم آوری، انتخاب، سازماندهی و در دسترس قرار دادن 
به زبان  3573به زبان انگلیسی و پیش از  3037کتب غربی پیش از 

 های اروپای غربی است.
 مجموعه نسخه های خطی:

نسخه های خطی موجود در کتابخانه بریتانیا از نسخه های خطی 
ی، گرایش ها و آرشیو های خصوصی تشکیل شده و بیشتر به مل

زبان کشورهای اروپای غربی است که دارای ارزش پژوهشی بسیار 
برای محققان کشورها در زمینه مطالب مختلف می باشد. سالن 

افتتاح شد و در ساختمان  3000مطالعه نسخه های خطی از ژانویه 
 سنت پانکراس ارائه سویس می کند.

 ه علوم و تکنولوژی و صنعت:مجموع
مجموعه علوم و تکنولوژی و صنعت و تجارت کتابخانه بریتانیا، یکی 
از غنی ترین منابع مرجع غرب است. گردآوری این مجموعه منحصر 
به فرد و یکتا، از طریق خرید، اهدا، مبادله و واسپاری قانونی صورت 

ت. تعداد گرفته و شامل مجموعه ای از اختراعات سراسر جهان اس
زیادی از آثار این مجموعه به شکل الکترونیکی وجود دارد. این 
مجموعه شامل ادبیات و منابع مربوط به تمامی حوزه های علوم و 
صنعت است که دارای یک استاندارد فنی باال بوده و در حوزه صنعت 
جنبه علمی دارند و بخصوص جهت استفاده متخصصان بوده و جنبه 

مد نظر هستند. همچنین، کتابخانه بریتانیا سعی های نظری، کمتر 
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کرده تا جایی که بودجه اجازه دهد، مجموعه ای غنی و گسترده از 
توجه به زبانشان را فراهم کند، به ویژه ادواری های با ارزش بدون 

کتاب های انگلیسی زبان به صورت جامع گردآوری شوند و در جمع 
 ورت گزینشی اقدام شود.آوری کتابهای فرانسوی و آلمانی به ص

 مجموعه ی نقشه ها:
این مجموعه مشتمل بر مواد و منابع مربوط به نقشه کشی است. نکته 

دسترسی به اطلس، کره و نقشه  Map Libraryمهم این است که 
های سراسر دنیا را از سده پانزدهم ممکن می سازد و خدمات وسیع 

میانی ایجاد می  مشاوره ای برای نقشه کشی دوره های اولیه سده
 کند.

 مجموعه منابع تحقیقی:
از طریق وب سایت کتابخانه بریتانیا این امکان وجود دارد که 
پیوندهای مناسبی به تمامی منابع تحقیقی داخلی و خارجی، شامل 
پیوند کتابخانه مجازی مرجع، منابع علوم انسانی، نسخه های خطی، 

جموعه دفتر هند شرقی، نقشه، موسیقی، آرشیو ملی صدا، روزنامه، م
کتب نادر، کتب علوم، تکنولوژی، صنعت و منابع تحقیقی به دست 

 آورد.
 یا تمبرشناسی: Philatelicمجموعه 

افتتاح شد. این مجموعه مشتمل  3503مجموعه تمبرشناسی در سال 
میلیون مواد کتابخانه ای می باشد که در بر دارنده  5بر بیش از 

نوشت افزار پستی، آثار هنری و مقاالت، تمبرهای مالیاتی، پستی، 
انتشارات نمونه، مواد تاریخی، مهر ها و نشانه های رسمی و 

 خصوصی از تمام دوره ها و تمامی کشورهاست.
 مجموعه موسیقی:

سیقی است این مجموعه شامل موسیقی چاپی و نسخه های خطی مو
 7/3هزار نسخه کلی و صد هزار نسخه خطی بی نظیر و  30که شامل 

میلیون مواد از نوع موسیقی چاپی است که از طریق خرید، مبادله، 
اهدا و واسپاری گردآوری شده است. آثار موسیقی انتشار یافته در 

شامل واسپاری قانونی شد که شامل موسیقی  30بریتانیا در سده 
 پاپ، کالسیک و آموزشی بود.

 به عنوان آرشیو صدا: NSAمجموعه 
هزار نوار و مواد دیگر مثل نوارهای  357د این کتابخانه در حدو

ویدیویی و بیشتر از یک میلیون دیسک را از سراسر دنیا -صوتی
گردآوری کرده است که شامل موسیقی، دراما، ادبیات، آوای وحش، 

و مواد ضبط شده خصوصی  CD ،DVDتاریخ شفاهی و نوارهای 
د آرشیوی میلیون مدخل از موا 7/0است. فهرست این کتابخانه شامل 

است. دوره روزآمدسازی این فهرست، روزانه است. فهرست مزبور 
از بی نظیرترین فهرست های جهان به شمار است که دسترسی به 
انواع مختلف انتشارات شامل مجالت، نشریات ادواری، کتب و 

نوارهای صوتی را تضمین می کند. همچنین، ارائه خدمات رایگان 
ر خدمات این قسمت است. حوزه های از دیگ Emailفاکس، تلفن و 

شامل دراما، موسیقی کالسیک و ادبیات مجموعه ها ی  NSAعمده 
 ملی موسیقی است.
 خدمات کتابخانه:

کتابخانه بریتانیا خدماتی ارائه می دهد که در نوع  خود بی نظیر و به 
 شرح در پی می باشد:

 تهیه کتابشناسی ملی بریتانیا. -3
 ه های کتابخانه بریتانیا.تهیه فهرست مجموع -0
 تهیه سابقه های کتابشناسی. -1
 تهیه استانداردهای کتابشناسی و -9

 Data Lisceningب(خدمات 
 سطح است شامل: 1این بخش دارای  Patent Expressج(خدمات 

-Rush: same day dispatch of orders recieived by (14/5 

hours)
- Regular – 24 hours 
- Urgent fax back: orders recieived by (14/5) hour back 

with in 3 hour
 .خدمات زیراکس -7
 خدمات توزیع مجدد کتب. -9

 کتب به دو صورت توزیع می شود:
 .Book Trov، دوم از طریق Book Netاول از طریق شبکه کتاب یا 

 خدمات حفظ و نگهداری:
 9انیا ساالنه هزینه حفاظت و نگهداری مواد چاپی کتابخانه بریت

میلیون پوند برآورد شده است که شامل اصالح، تعمیر و صحافی 
منابع کتابخانه ای است. از سیاست های اخیر کتابخانه بریتانیا، 
دیجیتالی کردن مواد جهت حفاظت آنهاست. همچنین، تعداد زیادی از 

 منابع به صورت میکرو فیلم در کتابخانه مزبور نگهداری می شود.
 تابخانه برای مدارس:خدمات ک

حمایت کتابخانه از مدارس با تدارک کالس های آموزشی برای 
مربیان، معلمان، دانش آموزان، برگزاری نمایشگاه ها و گالری ها، 

 و تدریس در مدارس صورت می گیرد.طرح های مشارکت 
 سالن مطالعه:

استفاده از منابع کتابخانه مستلزم اخذ کارت عضویت است. این سالن 
در کلیه روزهای هفته به استثنای یک شنبه باز است. استفاده از 

 اطالعات کتابخانه رایگان است.

* این نوشته برگرفته ایست از نوشته سیما رسایی که در فضای مجازی 
 نشر یافته است.
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:وگو با ایلناامیرهوشنگ امینی در گفت 

کشورند منابع تاراج مدافع ارزی سپاری پیمان مخالفان
 شد خواهد همراه آورسرسام کسری با 89 سال بودجه

 شود تعیین دستوری باید ارز رخن 

شود همه چیز دستوری باشد، اما آنچه منجر به امینی اظهار داشت: در اقتصاد متمرکز، دستوری و دولتی نمی
شود تابع بازار باشد. اما اشتباه نکنیم من به هیچ روی نه تنها با اقتصاد تاراج سرمایه و منابع کشور می

.دانمرا مخرب، فساد برانگیز و سامان برانداز و محکوم می دستوری موافق نیستم بلکه آن

ای اسو  کو  سو و  و وواوو    شرایط کنونی کشوو  گوونو 
اقتص دی د  ک نون توج  تمو   حاو د ج و و  قورا  دا دا گورای 
گر سووی گیشووی اا و  اووا  وا اقتصوو د ایووران گوو  اقتصوو ددان 

ی اقتص د گ س گق  کشو  اویرهوشنگ اوینی ف  غ التحصی  دکتر
 ایموفو کورد  و نرور وی  ا جویو  شو سی سی اا اتوری  فتو 

ت کنون چن ین کت ب اقتص دی اا ایون اسوت د اقتصو د گو  چو  
 سووی   اسوو ی اوینووی همانووین ن یووب  یوویت و دگیرکوو  اتوو   

ج ی   وی و تق  اس  دول  گ .گ ا ف نی ایران و انولست ن اس 
توانو  هیینو  انو فی ه ی نقو ی و کو ییی وویاستت د  اا ی  ان 

 فت   ورد   ا ک ه  ده  و گ  استت د  اا تجرگ  کشو ه ی پی 
پذیر ام ی  کنو ا اوینوی همانوین ووافوی ت یوین اا اقش   حسیب

.دستو ی نرخ ا ا و پیم ن سپ  ی ا ای اس 

:خوانی وفوی ایلن  گ  اوینی  ا وید  اداو  وشروح فت 

 کشوور اقتصاد داغ موضوعات از یکی روزها این دکتر جناب
 را 89 سوال بودجه الیحه از خود ارزیابی است، بودجه الیحه

بفرمایید؟
پی  اا پ سخ گ  پرس  شم  گ ی  ی دحو  شو  ک  دسوتو ال م  
تهی  ییح  گودج  و س خت   حن ت  ج یی ک  گ  ی د دا   اا حغو ا 
ت  چن ین س ل گ   اا انقالب گ ون کمترین تغییر وو د  م  گوود 

 ه ی حخور دهو شک لی هم وجود ن اش ی او  د  یکی اا سو لو ا
 و شوو  کوو  واق وو  ن فهوو ن گوو  تغییراتووی  وگوو  07یوو  اوایوو   07

حو  و ن و نوس گودی گورای نمونو  گرخوی احوتالا   اا ت جب
ه جمل  د حو  و هیین  ت  ی  گ  ون گع و وص  ف ش  و دستو  

   یو  هیینو  ا ک  اا نرر قو نون وکلوب گو  تو وین د حوو  و 
گو  "د حوو  و هیینو "وصرح د  ق نون گودن   ه  س خ  ایورا 

ت و ی  شو  و وووا د  "ش  ش  ینش  نشو "ی   "ون گع ووص  ف
ا..ن و نوس دیور

او  د  پ سخ پرس  شم  اا حنج  ک  گودج  گ   نوان سن  دخو  
ترین اگیا هو ی وو یریتی اقتصو د و خرج کشوو  یکوی اا  مو  

ی تهی  سونجی   حن حفو هی ک وو  اا ن یاو کشو  اس  گن گرای
  سو نمی نرور گو  کو  اس   ه ی وو د نی احو   و ا ق   و داد 

 اینکو  اومنا گ شون  گوود  گرخو دا  حن اا ییح  کنن ف ن تهی 
 د حوو ه  ک ه  اینک  گر  و نی اد  ه  خالف گر 80 س ل گودج 

.ن ا د واق ی  ش ی خواه  ج ران ه هیین  ک ه  گ 

د ح ی اقو  ک  ون ان اس  ک   قم  07دلی  این اد   افیای  
شودا حن هم د سو  د  اوو نی کو  گو  ویواشتن کی  ا ش و  

اکم احول و و  نی اقتص د سی سیی اقو  و دستمید گ یسوتی 
 د  و ننو  دیووری ووا د ی ا ش وی تث ی  س ل 5 گرای دس  کم 

 و نقوو ی  انوو ی  گوورای توووو ن ویلیوو  د هوویا  240  فوورفتن نروور
تووو ن گورای  4077ر دی  ه نرخ گ  دی  ویلی  د 24 ی  غیرنق یی

ک یه ی اس سی ک  گ  طو  کلوی نقوغ غورس اسو  ایورا گو ا 
 دوگ    ی  ان  گیشی ک      و فرافیر اس  اای ء ش   اس ی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/705674-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/705674-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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تووو ن  5077د ا لی ک  فتت  شو   دی  د  گودجو  سو ل حتوی 
ک  گ  ک ه  ق    خری  پول  تس یر ش   اس  و ی  قیم  گنیین

ولی ث گ  و ن   و گ        دیور گ  ی  ان  همورا  شو   اسو  و 
.ووا د حشک   و پنه ن دیور

 کسوری با آینده سال بودجه ادعاها همه وجود با روی هر به
.بود خواهد همراه آور سرسام

 نظور بوه کردیود اشواره هایارانوه و دستمزد افزایش به شما
 احتموال و موجوود توورمی شرایط به توجه با دولت رسدمی

 کوم اقشوار از حمایت برای را موارد این آینده، در آن افزایش
؟ است کرده منظور درآمد

فیری اسوو ا وکوور  نوو  ایوون هووم ن شووی اا حشووتتوی د  تصوومیم
ا  کو  یکوی اا دیوو  گوروا ان یشو  گهینو  سو ای ی دحو  شو  

ن   شو ی اوذف هموین  اهو  کشو ه  کو  وت سوت ن  گو  گیی  ان 
فیر و فس دگرانویی اسو ی اوو  ه ی گیشی گود ک     ی فرای  ان 

 اای ء  ا حن  ذهنی  ن حف   شک  فرفت  د  اقتص د وتمرکی دولتی
 هو یفرو  یو  اقشو   گو  کمو  و ه ی  انو  د وو دا اس  کرد 
 « فتنو   هوروان کو   و چنو ن    » وصو ا  گ  گ ی  پذیرحسیب
 کشووو ه ی  ه ی  انوو  و گال وووس هوو یکم   و وو  ا کوورد  موو 

ه ی حنو ن اسوتت د  ان ا گن گراین گ ی  اا تجرگ ت  ف پی  ا وپ یی
ه ی امو یتی  ا ه ی نق یی ک ییی و گسوت کنیم و گ  ج ی ی  ان 

.ک   وشن نیس  چیس  گ  ک ه  هیین  ان فی ج یویین کنیم

؟داد کاهش توان می چگونه را زندگی هزینه
س د  اس  ا گ   اا شن س یی ط ق  حسیب پوذیر گو  جو ی  گسی  

دا هو ی  کوته ی نق ی و کو ییی گو  حو و  ک   انوا  کم 
د حو   57ونق  د ون شهری و گورون شوهری گو   ایو نی ام 

تیتیووب ی گیموو  ی دا وی د ووو ن و تحصووی   ایووو ن دو فرانوو  اا 
سط دولو  ه  تووقتع اگت ایی ت  پ ی ن دانشو   و پرداخ  هیین 

تر و گوو ون ا شووی  گوو  سوورویت دهنوو ف نی  وشووی کوو  وق ووول
 سوخت افوراد ایون شناسوایی شما نظر به . فس دگرانویی اس 

نیست؟
 تحو   د حو  ایون افوراد یو  87ن ؛ اتت قو  گسوی   سو د  اسو ی 

 ویلیوون 27 تقری   ک ) گ شن وی گهییستی و او اد کمیت  پوش 
 کو  و لیو   پرداخو  اا فو و  گویوران اقو  ی  ی(گ شن وی نتر

ا افراد وستحقی هم کو  شو و  اس  دول  دسترس د  حنه  حو  
ه  نیستن  و ننو  دستتروشو ن و کو  فران  واووید و این فرو 

 د  اجتم  ی ت وین دف تر گ  وراج   گ  توانن وی نیی فرده  دو  
 هم ن اینا فیرن  قرا  ان فی هیین  ک ه  اا گرخو دا  فهرس 

.اس  ا وپ  د  ک   شیو  و حوریک  "رو یک "و ل

ها فسادانگیز استها به استانسپردن یارانه
 مسوتحق خانوارهای بهتر شناسایی برای دارد نظر در دولت

 موورد مشوک  تصومیم این آیا کند، استانی را یارانه پرداخت
کند؟نمی برطرف را شما اشاره

شوودی هوم وی ن  ! احال و اگ اًی این شیو  هم س ب اتالف ونو گع
گ شو ا گیصووک کو  ال  د  فس د گرانویی و غیور  ملوی ویفو 

.ه  اا کمترین توان یی گرای انج   این اور گرخو دا ن است ن

اوروا  گ  وجود ک    ولیی شن س یی افراد گسی   سوه  اسو ا 
ه  د  ا ل ا اور گو  هویو  وی نو  سپردن این اوو  گ  است ن
.حالح اس  و ن  ثمرگی 

 و یارانوه توموان هوزار 54 مبلو  پرداخوت مورد در شما نظر
؟چیست انرژی هایحام  قیمت
خوو د و اتوالف ونو گع هیا  توو ن گ  د د هیو کت نمی 45این 

هو ی انور ی ای گرای افویای  نورخ ا و اس ی دول  هم گرن و 
ه  واق ی شودا گ ی  توج  داش  ک  اسوت ن ا د یو  ن ا د ت  قیم 

هران و کالنشهره  تصن ی اس  و گ  وتوسوط ستح ان فی د  ت
.توان اقتص دی کشو  همیوانی ن ا د

ه  ارک  کنیم و افر فش  ی گ  گ ی  گ  سم  واق ی کردن قیم 
ه یی کو  اشو    کورد  اسوتت د  قشری وا د ش  اا هم ن ک   

 اا هو ف کو  کنویم فراووو  ن  یو   کرد  ت  حن  ا پوش  دهیما
 گهین  و ه قیم  کردن واق ی ه   ان ی ه فمن س ای طرح اجرای
ه  گود و افر این ک   حو   نویرد ک  حفرین ن و پرداخ  کردن

تواننو  تصومیم د سو  اتیو ذ کنو ا دولو  سرو ی  فوذا ان نمی
توان  گ  گه ود فض ی کسب و ک   و افیای  د حوو  اا وحو  وی

.ه   ا ت وین و لی کن ه ی ی  ان و لی   گر د حو  این ف  لی 

 شوما نظر به است ارز نرخ کشور اقتصاد مهم مباحث از یکی
است؟ چقدر دالر برای مناسب نرخ

توانیم نورخ واق وی دی   ا ت یوین ن  ون و ن  هیو کت دیور نمی
 تنهو  ایورا اسو  ورکویی گ ن  کنیما این وظیت  و تنه  د  توان 

 ورگوو  و نیو ا ووو د وا قو   حوو   کیب و کم اا ورکیی گ ن 
سوط وت و دستو ی حو   گ  گ ی  نرخ این او ا اس  گرخو دا 

گ ن  ورکیی ت یین شودا گ  طو  وث ل دول  ا ال  کن  اا حنجو  
ک  د  این سو ل فقوط ایکوت ویلیو  د دی  د  اختیو   دا یوم گو  

ترین نرخ ومکن گ  وووا د اسوب اولویو  تیصوید داد  پ وین
.شود

 چوون هسوتید؟ ارز نورخ دسوتوری تعیوین موافق شما یعنی
 تعیوین بازار در ایدب نرخ دارند باور کارشناسان از بسیاری
شود؟

 هموه شوودنمی دولتوی و دسوتوری متمرکز، اقتصاد در بله؛
 منابع و سرمایه تاراج به منجر آنچه اما باشد، دستوری چیز

 بوه مون نکنویم اشوتباه  اما  باشد. بازار تابع شودمی کشور
 آن بلکوه نیستم موافق دستوری اقتصاد با تنها نه روی هیچ
.دانممی محکوم و برانداز سامان و گیزبران فساد مخرب، را

ی گو  د  گ ی  توج  داش  او نی ک  ا ا  پول ولوی کو ه  وی
واقع توان اقتص د کشو  تض یب ووی شوود و ا حو  حن فقور 
فرافیر اس  ک  هم اکنوون شو ه  حن هسوتیما حنهو یی کو  اد و  
دا ن  نرخ ا ا د  اقتص د دستو ی و  گ ی  د  گ اا  ت یین شودی 

فوین  پیم ن سپ  ی ا ای گ یو  لغوو شوودی نن  حنه یی ک  ویهم 
.دانست  ی  ن انست  و اف  ن ت  اج ون گع کشو ن 

 این در شما نظر کردید، سپاری پیمان موضوع به اشاره شما
 آن بووه نسووبت صووادرکنندگان از بسوویاری چیسووت؟ مووورد

هستند؟ معترض
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نیوی د  ایون و ق   اا انقوالب  2122پیم ن سپ  ی ا ای اا س ل 
کشو  ج  ی گود  اس  و کسی هوم گو  حن ویو لتتی ن اشوت  و 
وو د ت وی  همو ن گود  اس ا او   وشن نیس  گ  چو  دلیو  د  

 اا  ا حو د ا  خ تمی حق ی دول  گ ا ف نی واا    2102س ل 
.کرد و  ف ا ای سپ  ی پیم ن

 ارزی سوپاری پیموان اعموال موافوق وجوود تموام با من آری
 حکوم باید برنگردد صادرات ارز باشد قرار هچنانچ و  هستم،

 داخو  در کواال و نگیورد صوورت صادرات آن که باشد آن بر
.شود توزیع رایگان صورت به حتا کشور،

ه  یوو  د  گسووی  ی اا وک تووب اقتصوو دی اا دو ان ورک نت لیسووم
سودافران فرفت  ت  گ  اوروا اس س توس   اقتص دی  ا توس   

ان  او  گ  شرطی ک  پول حن گ  کشو  گو افردد ح د ا  دانست 
ه ی کشو  هیین  شوودی وفرنو  وو  نووکر هویو و د  ایرس خ 

 تولیو  حنهو  گورای کشو ی نیستیم ک  گ  سرو ی  ه ی خودوو ن 
.کنیم

 زیور صوادرات و کورد صادر ای بخشنامه مرکزی بانک اخیرا
 کورده نیموا سوامانه در عرضوه از معاف را یورو میلیون یک
 هستید؟ مخالف نیز اقدام این با آیا ست،ا

هور ویویان اا  و هرفونو  ق و ل د  گ شو  قورا  افور وی لتمی گل 
ح د ا  ا ا ورگوط  گ  کشو  وا د نشوود گهتور اسو  کو  حن 

گیو  ک ی هم ن فون  ک  فتتم ح د  نشودا افور نو  همو ی اوو  
اسو  شو   هیین  ت وین وح  این اا خ  ج د  تج   اوالک  م  

ه ی ولوی اسو  کو د  واقع گ  نو ی تو  اج سورو ی  هم این ک 
.اوین  س ا فقیر ش ن کشو  اس 

 مرکوز ریوی  سوال 71 بوه نزدیوک شوما اینکوه بوه توجه با
 شوما نظر بودید ایران اتاق اقتصادی هایبررسی و تحقیقات

 بخووش پارلمووان  بووه کووه بازرگووانی اتوواق فعالیووت مووورد در
؟چیست است، معروف  خصوصی

   اا همین ج  خراب اس ی ی نی استت د  اا احوتالح پ  لمو ن ک
گی  خصوحیا وور وجلت پ  لم ن گی  دولتی اس  ک  ات  

ن ویما ات  ؛ پ  لم نی ک نون و یو   ا پ  لم ن گی  خصوحی وی
ورکی ک  فرو یو ن و سوینووی گیو  خصوحوی اسو  گو  دو 

 ی وظیت  احلیِ؛ ام ی  اا ا ض ءی و وشوو   دهوی گو  سو  قوو
.ال ت  اسب ق نون ورگو  و ن  جی این

او  وت ست ن  ات   د  ا ل ا ظر گ  تنه  چییی ک  ش  ه  ن ا د 
ی  ات   گ ا فو نی اسو  کو  گ یو  توسوط ک  حفرینو ن وجوربی 
خووو  نوو   و ووفووی هوو ای  شووود و نمونوو  پرهییکوو  ی و 

و ا ی گ ش ی کو  چنوین نیسو  و  وشون نیسو  چورا گو  ق نون
 07نون گوور خووروج دولتیوو ن اا اتوو  ی همانوو ن وجووود ت کیوو  قوو 

اضوو  اتو    ویسو  هی   و نم ین ف ن هی   د  نم ین   دول  
.دا ن 

د  ا لیک  د  هیو کشو ی گرای ح د ا  و وا دا  نی ای گو  
ک    گ ا ف نی وجود ن ا د حو د کنن   ایرانوی اسوب قو نون 

ی شو   ه یوکلب گ  اخذ ک    گ ا ف نی همرا  گو  چنو ن هیینو 
اس  ک  گ  افیای  هیین  نهو یی تولیو  وو نع توسو   حو د ا  
ش   او  اا سویی ق چ    ا افیای  داد  اس  یو  واق و   وشون 

و ن ی وا   کش و ای گ   نوان ات   گو نیس  اا ف  کردن گی
ک اوین و ن س ؟

 بوه نیوازی صوادرات انجوام برای جهان ممالک از یکهیچ در
 کوانون آن بوه کوه فرانسوه در مولا .نیسوت بازرگانی کارت

 حوق هوایدریافتی از اتواق هزینوه شوودمی گفته کارفرمایان
 موا کشوور در اموا شوود. موی توامین اعضاء ساالنه عضویت
 سواالنه سود شایعات به بنا و است دیگر ای گونه به شرایط
.زندمی فلک سربه هااتاق هایسپرده

 چووه کردیوود رهاشووا کووه نماینوودگان هیووات شووما دیوودگاه از
باشد؟ داشته باید هاییویژگی

شوو  کو  هیو   هرچن  تکرا  وکر  اس ی اوو  گو ا یو دحو  وی
نم ینوو ف ن وتلوووب اتوو   گ یوو  وتشووک  اا ک  حفرینوو ن وجووربی 
خوشن   و ووفی گ ش  ک  د ا ل ا ار ون اثر چن انی اا ایون 

 و کیب نم ینو ف ن هوم ق گو  ق وول گینیما کمویژفی د  ات   نمی
ه  نیس ی ت  اد نم ین ف ن دس  گ ی گ ی  گ  وجمو   وس ی ات  

هو  هم ننو  سو یر وح ود شودی گ  ت کی  گر اینکو  انتی گو   ات  
یی انجو   شوود و کشو ه  گ یسوتی گو  دو  اا ت لیغو    سو ن 

قورا  احالح وو د حن اا پی   ق نون ات   و وقر ا  ورگو  نیی
.فیرد

 و ایوران بازرگوانی اتواق دبیرکو  شوما اینکوه بوه توجوه با
 و کشوور دو موراودات موورد در را نظرتان هستید انگلستان

بفرمایید؟ آن گسترش موانع
ه ی وو  د   واگوط اقتصو دی گو  حرف نرر اا وح ودی  تحریم

ینحلی ن ا یمی وا دا  وستقیم و  د  هت  و هو  انولیت وشک  ی
گوود   دی  ویلیون 05 و  ح د ا  و ویلیون دی   157اول س ل 

اس ا ح د ا  و  گیشتر ش و  وواد غوذاییی خشوک    و گرخوی 
تولی ا  حن تی اس ا ال ت  تراا گ ا ف نی و  گ  انولویت ق و  اا 

.انقالب هم ونتی گود  اس 

هو ی گو ییی وجوود دا دا گو  گ  وجود این گین دو کشو  ظرفی 
ویلیو  د  1طو  نمون  د  اوین  و  ن ی  اینک  انولویت د  سو ل 

دی  وا دا  پالستی  دا د ک  گ  طو  وسولم گو   فوع وشوکال  
هو  کو  کوم هوم تووان اا ایون ظرفی سی سی ا کم گ   ااتی وی

ه  هو  د  گرخوی سو لنیستن  استت د  کوردا ال تو  ق و  اا تحریم
ویلی  د نیوی  سوی    0اجم تج    خ  جی دو کشو  گ  ا ود 

.اس 

ی ات   وشترک اا نرر ویویای و ود ال ت  تج   و  گ  ویژ  ا ض 
ترین وشکلی ن ا ن ی او  تج   انولیسوی اا ایون گ  انولیت کوچ 
.نرر وشک  دا ن 

 روابووط در مشووکلی کوووچکترین موا کووه امگفتووه همیشووه مون
 انگلوی  بوا موا مشوکات نوداریم. انگلوی  با خود اقتصادی
 سیاسوی مشوکات کهزمانی تا و دارند سیاسی ریشه بیشتر

 نخواهود برطرف کوچک چند هر اقتصادی مشکات نشود ح 
.شد

وگو: توحید ورستانگفت
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 نقش آزادی اندیشه و عمل در رونق اقتصادی کشورها

 بهنام ناطقی                  

 – ۸۱۰۲ول آوریل ا -مراسم عید پاک در کلیسای پورفیریوس مقدس در نوار غزه 
 میان اعتقاد مذهبی و عدم توسعه اقتصادی چه ارتباطی هست؟ 

 ۰۱۱دهد که افززای  رونزا اقتصزادی در تاریخ قرن بیستم نشان می
کشور مختلف، با افول اعتقادات مذهبی مردم همزمان بوده است، امزا 

شناسان مطرح بود که همیشه این پرس  برای اقتصاددانان و جامعه
اند. آیا جوامع در اثر باالرفتن رفاه و رونا بر دیگری مقدم بوده کدام

اقتصاد، به تدریج اعتقاد مذهبی خود را از دسزت دادنزد، یزا بزرع  ، 
کمرنگ شدن باورهای مذهبی، به رونا اقتصادی در جوامزع مختلزف 

انجامید. 
محققززان دانشززگاه تنسززی آمری ززا و دانشززگاه بریسززتول بریتانیززا، در 

یززدی کززه نتززایج آن هزتززه روز چهارشززنبه هزتززه  ذشززته پززهوه  جد
)بززه انگلیسززی « های علمززیپیشززرفت»جززوالید در نشززریه علمززی ۰۲)

Science Advances ۰۱۱د انتشار یافت، آمار رشدناخالص ملی در 
هزای ارزشزی آن کشزورها در کشور در ی صد سال اخیزر را بزا داده

ذهبی در بززاره اعتقززاد مززذهبی و رونززد پیشززرفت نهادهززای غیرمزز
پزذیری کشورداری، کنار هم  ذاشتند و به این نتیجه رسیدند که تحمل

نسبت به حقوق فردی، بهتر از دنیوی شدن، به رشد اقتصزادی کمز  
هزای مختلزف کرد، و این نتیجه، حتزی بزا در ن زر  زرفتن تزاثیر ن ام

های آموزشی و میراث مشترک فرهنگی هم همچنان صادق است. داده
ها در جوامع جهزان از بررسی  سترده عقاید و ارزش ارزشی را آنها

اند، پهوه  بزر ی که آن را ی  شب ه  سترده از دانشمندان بر رفته
 ۰۱۱هززای عقیززدتی و ارزشززی در علززوم اجتمززاعی بززا  ززردآوری داده

انزد، تحزت عنزوان تزا کنزون، بزه وجزود آورده ۰۱۲۰کشور، از سزال 
 د.World Values Survey)به انگلیسی « هابررسی جهانی ارزش»

در این بررسی کزه صزدها تزن در  زردآوری داده هزای آن هم زاری 
پذیری نسزبت بزه اند، اعتقادات مذهبی، باور به دم راسی، تحملداشته
ها و اقوام خارجی، جنسیت و نزهاد، و همچنزین ن رهزا در بزاره اقلیت

 طرز برخورد با مسائلی مثل محزی  زیسزت، تاثیر روند جهانی شدن،
 رائززی، احسززاس امنیززت و کززار، خززانواده، سیاسززت، فرهنززگ، کثرت

کشور جهان  رد آوری شده است، و منبعی  ۰۱۱احساس خوشبختی 
 المللی است. های عمده در سطح بین یریبرای تصمیم

های بریستول و تنسی، برای اولزین بزار، بررسزی دانشمندان دانشگاه
ادی قرار دادنزد. کزار آنهزا، های اقتصها را در کنار دادهجهانی ارزش

جدیدترین پهوه  علمی در باره ارتباط میان دین و توسعه اقتصادی 
های رایزج بزر زان هزای عینزی، بزر ن ریزهاست، و با اسزتناد بزه داده

 کشد. شناسی قرن بیستم خ  بطالن میجامعه
دامیان روک استاد علوم بهزیستی اجتماعی در دانشگاه بریسزتول، و 

شناسززی دانشززگاه تنسززی، در نتلززی اسززتاد دانشزز ده انسانال سززاندر ب
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، بزه «تقدم تغییر مذهبی بر تغییر اقتصادی»پهوه  خود تحت عنوان 
شد، اعتقاد یا عزدم این نتیجه رسیدند که برخالف آنچه قبال تصور می

اعتقاد به مذهب، نقز  مسزتقیمی در رونزا اقتصزادی نداشزته، بل زه 
انتخاب، عامل اصلی رشزد اقتصزادی احترام به حقوق فردی و آزادی 

 در جوامع مرفه غربی بوده است. 
شناس آغاز قرن بیستم، وجدان کاری پروتستان را ماک  وبر، جامعه

عامل اصلی انزجار رونا اقتصادی و بهبود شرای  زنزد ی در جهزان 
دانست اما رونا اقتصادی جوامعی مثل ژاپن و کزره جنزوبی غرب می
 د به وجدان کاری پروتستان تشریح کرد. توان با استنارا نمی

از سوی دیگر، در طول تاریخ بشر، جوامع بسیاری بودند که علیزرغم 
 شناسی، نتوانستند بر فقر خود غلبه کنند. کوشی و وقتسخت

عصر ماک  وبر، کزه بنیانگزذار امیل دورکهایم جامعه شناس دیگر هم
داشت که پیشزرفت شود، اعتقاد علم جامعه شناسی امروز دانسته می

شزود کزه مزردم بزه تزدریج از خرافزات و اقتصادی و فنی، سزبب می
شناسزان دیگزری نیزز اعتقادات دینی فاصله بگیرند. ن زر او را جامعه

 پرورش دادند.
های بریستول و تنسزی، هزتزه  ذشزته، بزا انتشزار اما اساتید دانشگاه
بهبود شزرای   دار و آماری خود، به این اعتقاد کهنتایج پهوه  دامنه

رنزگ شزدن زند ی، یزا بزه عبزارت دیگزر، رشزد اقتصزادی، باعز  کم
 شود، خاتمه بخشیدند. اعتقادات دینی مردم می

کنزد های ما ثابزت مییافته»نویسند، دامیان روک و ال ساندر بنتلی می
که روند دنیوی شدن )س والریزاسیوند بر پیشرفت اقتصزادی مقزدم 

بزه عبزارت دیگزر، بزرخالف آنچزه « د.کنزاست، و ع   آن صدق نمی
های اقتصززادی و دورکهززایم و پیززروان او بززاور داشززتند، پیشززرفت

باالرفتن سطح زند ی، باع  از بین رفتن اعتقادات مذهبی مردم نشزد، 
 بل ه رفاه اقتصادی در پیامد کمرنگ شدن باورهای مذهبی، پدید آمد. 

نیززوی شززدن و  یری کززرد کززه دتززوان نتیجززهامززا از ایززن  زتززه، نمی
رویگردانی از اعتقادات مذهبی، به خودی خود باعز  بزاالرفتن سزطح 

 شود. رفاه و رشد اقتصادی می
های بززارز ح ومززت سزز والر، ن ززام اتحززاد شززوروی و دیگززر نمونززه

دنیوی شدن را به زور به کشورهای کمونیستی قرن بیستم است، که 
مردم خود تحمیل کردند، ولی ن ام دنیوی یا س والریسزم، بزه رونزا 

 اقتصادی آنها منجر نشد. 
های کمونیستی و کشزورهای غربزی در ایزن بزود کزه در تزاوت ن ام

کشوری مثل اتحاد شوروی،  رای  به س والریسم ناشی از  ززین  
 ار انی  مردم کشور نبود. 

 و حقوق فردرونق اقتصاد 
محققان، روک و بنتلی، و هم اران آنها که پهوه  آماری  سزترده و 

اند، به این نتیجه های بریستول و تنسی را انجام دادهمشترک دانشگاه
رسیدند که برای توجیزه پیشزرفت اقتصزادی جوامزع غربزی در قزرن 
بیستم، عامزل دیگزری غیزر از کمرنزگ شزدن اعتقزاد دینزی، در رشزد 

ر بود. آن عامل، احترام به حقوق فزردی، بزه خصزو اقتصادی موث
 آزادی اندیشه و عمل است. 

دنیززوی شززدن فقزز  هنگززامی بززه توسززعه »نویسززند  روک و بنتلززی می
 «شود که با احترام به حقوق فردی همراه باشد.اقتصادی منجر می

های شخصی سبب شده است کزه در جوامزع غربزی، احترام به  زینه
ن ر دین به جهان بنگرند و برخزی دیگزر، اعتقزاد  روهی از مردم از م

اش کشور آمری ا اسزت کزه در آن، مذهبی را به کلی ان ار کنند. نمونه
ترین کززارکرد بززاالترین سززطوح اعتقززاد و التزززام بززه مززذهب بززا قززوی

نشین است، و اعتقادات مزذهبی، مزانعی بزرای پیشزرفت اقتصادی، هم
درسی که از جامعه آمری زا اقتصادی و باالرفتن سطح زند ی نیست. 

توان  رفت این است که در آن، ن ام سیاسی، بر احترام به حقزوق می

مزذهبی بزه یز  فردی مبتنی است و به همین سبب، همه مزذاهب و بی
 شوند. اندازه، تحمل می

 یری های بریستول و تنسزی، در نتیجزهروک و بنتلی، اساتید دانشگاه
، تنها س والریسم از نزو  لیبزرال نویسنداز پهوه   سترده خود می

یا آزادیخواه، نه س والریسم تحمیلزی، مقدمزه رشزد اقتصزادی بزوده 
است. دلیل آن این است که همان اصولی که آزادی عقیده و اجتماعات 

دارد، زمینه را برای اقتصاد آزاد مبتنزی بزر بزازار، فزراهم را پاس می
 کند. می

، ار زان «کز  اکز »لیسزی جان اشمور، معزاون سزردبیر نشزریه انگ
 Center for Policy)به انگلیسزی «  ذاریمرکز تحقیقات سیاست»

Studiesنویسد عامل کلیدی د، در  زارشی در باره این پهوه  ، می
رفاه جوامزع، آزادی، عززت و احتزرام بزه برابزری کارآفرینزان اسزت. 

اخبززار و جریانززات روز را از دیززد اه اندیشززه « کزز  اکزز »نشززریه 
 دهد. کاری غربی مورد بررسی قرار میهمحاف 

، استاد اقتصزاد «ارت کاردن»کند که اشمور از پهوه  دیگری یاد می
دانشگاه استنزورد آمری ا در باره تاثیر آزادی بر رونا اقتصزادی در 

کانادا منتشر کزرد، کزه در « زرفری»توس  موسسه  ۸۱۰۲ماه مارس 
جامعزه غربزی، آزادی را  آن، تاکید شده است که کارآفرین موفزا در

 کند. یرد و به رفاه و رونا اقتصادی تبدیل میمی
های بریستول و نویسد  پهوه  هزته  ذشته دانشگاهجان اشمور می

هزای تنسی بزر لززوم احتزرام بزه عززت شزهروندان تاکیزد دارد. داده
 دهد که در طزول قزرن بیسزتم،مقایسه شده در این پهوه  نشان می

ترین اقتصززادهای جهززان کشززورها، صززاحب پررونززا پزذیرترینتحمل
 اند. بوده

به عبارت دیگزر، رعایزت برابزری میزان شزهروندان، نزه تنهزا از ن زر 
 شود. اخالقی درست است، بل ه باع  بهبود شرای  زند ی همه می

 توجیه رونق اقتصاد چین
ی اای غیرآزاد، اقتدار را ولی به طرز فزایندهاما جامعه چین که جامعه

توانزد مند از رونا اقتصادی است، در یز  بررسزی سزطحی، میبهره
نافی این ن ر باشد که آزادی بیزان و عقیزده و اجتماعزات، لزومزا بزه 

 انجامد. رونا اقتصادی می
این در حالی است که مقایسه چزین بزا کشزورهای پیشزرفته و مرفزه 

ار رائی رغم اقتددهد که رونا اقتصادی در چین، علیغربی، نشان می
 ن ام حاکم بدست آمده، نه به سبب آن.

نویسد  جامعه چین که می« ک  اک »اشمور در مقاله خود در نشریه 
رو به د ر ونی نهاد. ۰۱۹۱فقیر، اما به شدت غیرمذهبی بود، در سال 

بود، که برای نخسزتین « دنگ شیائوپینگ»های نوین دلیل آن، سیاست
تصاد مبتنی بزر بزازار آزاد، عزو بار، اقتصاد دستوری چین را با اق

 کرد. 
)س والرد نبزود، زیزرا مزردم آن « دنیوی»اما جامعه چین، هر ز کامال 

 اجازه برخورداری از آزادی عقیده و آزادی مذهب را نداشتند. 
از سوی دیگر، چین هنوز مراحل  ذار به یز  کشزور ثروتمنزد را بزه 

د چزین، سزطح رغم رشزد انزجزاری اقتصزاپایان نبزرده اسزت و علزی
دسززتمزدها در آن کشززور همچنززان بززه مراتززب از سززطح درآمززد در 

تر است. کشورهای غربی، پائین
نویسد  پهوه  می« ک  اک »جان اشمور، معاون سردبیر نشریه 

که هزته  ذشته « تقدم تغییر مذهبی بر تغییر اقتصادی» سترده 
د، بل ه پایه کند که آزادی، فق  جنبه اخالقی ندارمنتشر شد، ثابت می

رونا اقتصادی است و بهترین راه برای دست یافتن به پیشرفت قابل 
تداوم در اقتصاد کشورها این است که به مردم آزادی اندیشه و عمل 

 دهند. دانند،انجامداده شودتا آنچه صالح می
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 گیری پیرامونبه تعویق افتادن قرار رای"دویچه وله"بنابه کزارش 

 سرنوشت از برخاسته ابهامات ادامه نایمع به برگزیت توافق
 . است آن ناروشن
 مناسبات و گذاریسرمایه به گذشته، سال دو ظرف که ابهاماتی

.جدی زده است آسیبی بریتانیا و آلمان اقتصادی

 ۹۲سه ماه تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمان باقی است. روز 
اتحادیه اروپا بریتانیا در  ساله ۵۴عضویت  ۹۱۰۲مارس سال 

یابد اما هنوز هیچ چیز درباره چگونگی سامان دادن به پایان می
ابهامات بسیاری  .این تحول بزرگ در اروپا روشن نشده است

های اقتصادی وجود دارند و این ابهامات تاثیراتی منفی بر فعالیت
.در هر دو کشور بریتانیا و آلمان داشته است

کند؟ آیا ونده برگزیت سقوط میدر سایه پرآیا دولت ترزا می
شود؟ آیا رفراندوم جدیدی در بریتانیا بر انتخابات جدید برگزار می

شود؟ آیا آنچه سر ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا برگزار می
دهد؟ یا شود، روی میاز آن یاد می "برگزیت سخت"تحت عنوان 

مناسبات  اینکه خروج بریتانیا بدون هیچ پشتوانه حقوقی و تنظیم
دهد؟آن کشور با اتحادیه اروپا روی می

 اتحادیه با بریتانیا مناسبات بر که هاستماه ابهامات پرشماری
 از پیش ماه چند و است انداخته سایه آلمان ویژه به و اروپا

.است شده تشدید اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج زمان فرارسیدن

 ماه در را برگزیت  توافق رس بر گیریرای که است آن بر ترزا می
 ۰۱آذر ) ۰۲وزیر بریتانیا روز دوشنبه زار کند. نخستبرگ ژانویه

دسامبر( در نطق خود در برابر نمایندگان پارلمان خبر مربوط به 
گیری را اعالم کرد. پیش از آن قرار بود که روز تعویق زمان رای

.ری کنندگیدسامبر، نمایندگان درباره متن توافق برگزیت رای ۰۰

کار بریتانیا تصمیم دارد این در حالی است که حزب محافظه
درباره رای اعتماد به ترزا می، رهبر این حزب، تصمیم گیری کند. 

تواند راه برگزیت را اعالم کرده است که شکست او میترزا می
دشوارتر ساخته و هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بیش از 

.دپیش افزایش ده
 میشائیل هوتر، مدیر برنامه بریتانیاتاثیرات منفی خروج بی

وگو با خبرنگار میشائیل هوتر، مدیر موسسه اقتصاد آلمان در گفت

سخن گفته و آن را  "برگزیت سخت"دویچه وله، از افزایش احتمال 
.سابقه برای اقتصاد بریتانیا و آلمان دانسته استای بیفاجعه

سازی آلمان نیز هشدار داده است که اتحادیه صنعتی و ماشین
های تولیدی آلمان باید هر چه زودتر خود را برای خروج شرکت

.بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا آماده سازند

برنامه رویکرد مسئوالن اقتصادی بریتانیا نیز به موضوع خروج بی
وپا نیز به رویکرد مسئوالن و بدون توافق بریتانیا از اتحادیه ار

کارولین فیربرین، رئیس اتحادیه صنایع  .آلمان شباهت دارد
 که  است گفته "فاینانشال تایمز"بریتانیا به خبرنگار روزنامه 

 ایضربه" اروپا اتحادیه از بریتانیا توافق کسب بدون خروج
 و شدن روشن به که است هاییشرکت آن همه به سنگین

".بودند بسته امید برگزیت از زداییابهام

های بریتانیا این ابهامات باعث آن شده است که بسیاری از شرکت
ماه گذشته، بسیاری از  ۹۱های آلمانی ظرف و همچنین شرکت

گذاری را به های ناظر بر سرمایههای خود و از جمله طرحبرنامه
حالت تعلیق درآورند و منتظر روشن شدن نحوه خروج بریتانیا از 

.تحادیه اروپا بمانندا

کاهش ارزش پوند
 یکی از کارشناسان مسائل مربوط به محاسبات ارزی کومرتس
بانک آلمان از پیامدهای منفی برگزیت بدون توافق بر اقتصاد 

 ۹۴تواند بریتانیا سخن گفته است. بر اساس ارزیابی او، پوند می
ای این در حالی است که بهدرصد ارزش خود را از دست بدهد. 

ترین سطح خود ظرف دو دسامبر به نازل ۰۰شنبه پوند روز سه
.سال گذشته رسید

 در امالک از  شود که بهای بسیاریافزون بر آن، پیش بینی می
 . یاید کاهش شدت به بریتانیا
 بریتانیا است کرده بینی پیش "هرمس اویلر" اعتباری بیمه شرکت

 ۰۱ اروپا اتحادیه از کشور این خروج از پس سال نخستین در تنها
.میلیارد پوند ضرر خواهد کرد

آلمان نیز در همین بازه زمانی حدود هشت میلیارد یورو متضرر 
خواهد شد. تنها صنایع خودروسازی آلمان باید دو میلیارد یورو 

.در سال به بریتانیا عوارض گمرکی بپردازند

https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-46697666
https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-46697666


46ماره ش  فصلنامه ایران و انگلیس    روشن نیست:»جزئیات مکانیسم مالی اروپا برای مقابله با تحریم های ایران     81

«روشن نیست»جزئیات مکانیسم مالی اروپا برای مقابله با تحریم های ایران 

 بربنااساس گزارش خبرگزاری آلمان )دویچه وله فارسی(: بر
اندازی مکانیسم مالی اظهارات یکی ازمسئوالن اقتصادی ایران راه

او از تماس  شود.اروپا باعث بهبود بازرگانی خارجی ایران می
 ها برای همکاری با ایران سخن گفته است. برخی ازشرکت

در آستانه  چنان ناروشن استجزئیات این مکانیسم مالی اما هم
هایی پیرامون مکانیسم مالی اروپا در سال جدید میالدی گزارش

های های مالی جمهوری اسالمی در سایه تحریمارتباط با تراکنش
.آمریکا منتشر شده است

)مکانیسم مالی ویژه( ایران را  SPV اروپا بر آن است تا از طریق
ای بینی شده در توافق هستهها و تعهدات پیشبه پایبندی به الزام

رغم خروج آمریکا از برجام متقاعد سازد. اما، جزئیات دقیق این به
.مکانیسم تا کنون منتشر نشده است

دسامبر( با  ۵۵دی ) ۵شبه روز سه "ایلنا"خبرگزاری کار ایران 
انتشار گزارشی به سخنان محمدرضا بختیاری، معاون امور 

.المللی اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی پرداخته استبین

از تاثیرات مثبت این  "ایلنا"وگو با خبرنگار بختیاری در گفت
مکانیسم مالی بر بازرگانی خارجی ایران سخن گفته است. او گفته 

اندازی این مکانیزم شاهد پیشرفت ا راهمن معتقدم ب»است: 
«.محسوسی در تجارت خارجی ایران خواهیم بود

الملل اتاق بازرگانی ایران حتی از تماس برخی از معاون امور بین
های کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با ایران خبر شرکت

 منظور هماهنگ کردنها بهداده است. بنا بر اظهارات او، این شرکت
های اقتصادی خود در ایران پس از اجرایی ریزی فعالیتو برنامه

شدن مکانیسم مالی ویژه با مسئوالن جمهوری اسالمی تماس 
.اندگرفته

فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

 و کوچک هایشرکت این وردبختیاری توضیح بیشتری در م
 این گفتن به تنها و نداد قرار هارسانه اختیار در اروپایی متوسط

ستون فقرات اقتصاد " هاشرکت این که کرد بسنده موضوع
 .شوندمحسوب می "کشورهای اصلی اروپایی

جزئیات مکانیسم در پرده ابهام
رگانی ایران درباره تاثیرات برخاسته الملل اتاق بازمعاون امور بین

واقعیت این است که از زمان ریاست جمهوری »ها گفت: از تحریم
ترامپ در آمریکا تهدید ایران و خروج از برجام تا حدود زیادی در 

توانیم منکر این اثرات های تجاری ما اثرگذار بوده، ما نمیطرف
بیشتر و در برخی باشیم؛ البته در برخی از کشورها این تاثیرات 

«.دیگر کمتر بود

این در حالی است که این مقام اقتصادی جمهوری اسالمی مدعی 
شده است که قائل شدن معافیت برای هشت کشور از دامنه 

.ها بر اقتصاد ایران کاسته استتاثیرگذاری تحریم

محمدرضا بختیاری از ترس اولیه مسئوالن ایران از فلج شدن 
ها سخن گفته و مدعی شده است که ر تحریماقتصاد ایران در اث

.ها ناکارآمد بوده استبرخالف تصور، تحریم

الملل اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که معاون امور بین
 اجرایی شدن مکانیسم مالی اروپا عمال باعث شکست سیاست
تحریم ایران از سوی دولت ترامپ خواهد شد. او حتی از بهبود 

خارجی ایران در سایه این مکانیسم مالی سخن گفته بازرگانی 
.است

گفته  "ایلنا"بختیاری درباره زمان و دامنه این مکانیسم به خبرنگار 
قاعدتا پس از پایان تعطیالت سال نو میالدی این مکانیسم »است: 

«.اجرا خواهد شد. اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست
یش از این از سوی هایی که پباید یادآور شد که در گزارش

های ناظر بر اجرای اند، به دشواریهای غربی منتشر شدهرسانه
.این مکانیسم اشاره شده است
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اخبار کوتاه اقتصادی

اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 اتاق ایران و انگلیس ماهانه هیات رئیسه های برگزاری جلسه

هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ماهانه یاه هجلس
ماه سه شنبه اولین  0:511راس ساعت  همه ماهه ایران و انگلیس

ات مدیره و اعضاء علی یطبق روال معمول با حضور کلیه اعضاء ه
 تشکیل و برگزار گردید.هیات مدیره  و مشاوران البدل
ارتباط در نخست اخبار اقتصادی کشور به ویژه  ها جلسه کلیهدر    

دکتر امینی گزارش کارکرد دبیرخانه را ارایه  سپس، با انگلیس مبادله
بیاناتی وضعیت اقتصادی کشور، مهندس خاموشی درباره  ،درپی

امانند  یباید کاری کرد که دوستان ایراد واز جمله عنوان کردند که
 عمان از دست خارج نشوند.

 طرح و با حضور در جلسه آقای بابک نورایی از جلسه هادر یکی 
ی ی ینک ویژهل قرار شدمطرح ورا « دیدبان حقوق کسب و کار»پروژه 
قرار دهند.  در اختیار اتاقصوزت رایگان استفاده اعضاء به  برای

(www.aparat.com/Arman_Iranian_legal_and_Ecomomic
 آن را در سایت اتاق نصب و اعضاء از آن بهره گیری کنند. تا (

،تهیه شده توسط آقای دکتر امینی قرارداد تهیه و نصب سایت اتاق
نحو مطلوب مورد اجرا قرار قرار شد به  و، را مطرح  رامین طاعتی

 گیرد.
فر یک روزه ودر دی س به شیراز قرار شدهیات رئیسه درمورد سفر 

 انجام شود. ماه
مبنی بر ثبت مجدد اتاق در ثبت شرکت ایران درمورد درخواست اتاق 

قرار که مورد مخلفت قرارگر فته بود به لخاظ پی گیری اتاق ایران ها 
استفسار و ر عالی خقوقی اتاق عضو و مشاو آقای نورایی از شد

کلیه جلسه های مورداشاره .موضوع تاحصول نتیجه پی گیری شود
 پایان پذیرفت. 07511راس ساعت همه ماهه 

 اتاق ایران و انگلیس ماهانه کمیسیون های تخصصیبرگزاری جلسه 

 سه جلسه کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:
ون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین در جلسه ماهانه کمیسی
رأس ساعت  ماه  دوشنبه دومیندر همه ماهه ، دوره مورد گزارش

، رییس کمیسیون، امیرحسین با حضور آقایان علی نقیب 00511
علیرضا مناقبی، محمد سعید  ،نایب رئیس ودبیر کمیسیون پژوهی
ضل اصفهانی، ابوالفسید علیرضا هشترودی، سیدرضی ان،ضرابی

مهندس شکرانی، مرسل صدیق، قبالیون، محمود توتونچیان، پرویزا
علی حمزه نژاد، کاظم اسدی کیا، محمد مبشر، و خانم ها نسیم توکل 

 .و سودا نژادی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید
 مبادلهکشور اخبار اقتصادی نابه روال نخست  ها ب جلسهاین در 
درباره مشکالت مربوط به واردات، ثبت  سپس در دوین جلسه،شد.

سفارش، انتقال وجه، و ترخیص کاال صبحت شد. در ادامه، آقای دکتر 
صدیق سرمقاله اخیر دکتر امینی در روزنامه جهان صنعت درباره 

لزوم برگشت کامل ارز حاصل از صادرات را برای حاضران در 
دکتر امینی  با ورود .مطرح ودرباره آن به گفت و گو پرداختندجلسه 
مطرح وبا موضوع انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون جلسه این به 

به ا نبتوجه به اینگه هیات مدیره در سال جاری انتخاب شده است 
جلسه در موافقت ، اعضای هیأت رئیسه در سمت خود ابقا شدند.

پایان یافت. 00511ساعت 
ذا و ماهانهه کمیسهیون  ه ههای جلسهه  جلسه کمیسیون غذا و دارو:

، بها هرمهاهدوشهنبه  دومهین 00511سهاعت رأس  نیز همهه ماههه دارو
حسههن بیههک  رئههیس کمیسههیون، حضههور آقایههان علیرضهها منههاقبی،

محمدزاده، محمد علی موثقی، عطاء اهلل میرمعینی، محمود توتونچیهان، 
در محهل دبیرخانهه اتهاق تشهکیل و  محمد معماری و نیمها احمهدخانی

 ر جلسه، نخست اخبهار اقتصهادی روزبر اساس دستو برگزار گردید.
در حههوزه  ههذا و دارو مبادلههه شههد. سههپس دربههاره مسههائل ارزی و 
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از جمله  گوناگون و برخی مسائل مشکالت اقتصادی اخیر گفت و گو 
ارتباطات بانکی با خارج از ایران و مشکالت نقهل و انتقهال پهول، ثبهت 

ارز، نهر   سفارش های جدید، هزینه حمل کهاال، قااهاق کهاال، نوسهان
مسایل مربوط به انحصار برخی کاالهها، مشهکالت و ، 10مالیات سال 

مهورد ترخیص کاال از گمهر  و نیهز مشهکالت تهأمین و واردات دارو 
 پایان پذیرفت. 00511رأس ساعت ها کال جلسه  .بحث قرارگرفت

 جلسه کمیسیون برنامهه ریهزی ره،ری، گردرهگری و مهاختمان:

همه ماههه  گزارش د سیون در سه ماه مورجلسه های ماهانه این  کمی
آخرین شنبه ماه با حضور خهانم هها زههرا نقهوی، 0:551راس ساعت 

ودا نههژادی، شههبنم بهرامههی و آقایههان 5 محمدرضهها سههرمدی دک تههر سههد
، ضرابیان، دکتر علی  مخوار، علهی علیمردان شیبانی رئیس کمیسیون

مههدی  اکبر خدابخشی، محمدرضا قائدی، سهعید زالهی محمهد خهانی،
رضایی و دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردیهد. 
در ایههن جلسههه ههها نخسههت اخبههار اقتصههادی مههرتبط بهها سههاختمان و 
گردشگری مبادله و اظهار شد که آمار ورودی گردشگران بهه کشهور 
کاهش یافته و ظهاهرا علهت آن تبلیتهات ضهد ایرانهی در رسهانه ههای 

ویزا و نگرانی از آمدن به ایران، و همچنهین خارجی، مشکالت دریافت 
کم بها دادن به صنعت گردشگری از سوی دولت است. تعهداد زیهادی 

درصد آنها( بهه خهاطر کهاهش  :5از آژانس های مسافرتی )در حدود 
فعالیههت هایشههان بههه حالههت تعلیههق درآمههده انههد. بهها توجههه بههه اینکههه 

در ایهران اسهت و گردشگری از جمله حوزه های دارای پتانسیل بهاال 
کمک بزرگی به اقتصاد کشور می کند، الزم است کهه بها ههم اندیشهی 

 راهکار موثری برای بهبود کار در این حوزه یافت.
در حوزه ساختمان عنوان شدکه فعالیت های عمرانهی بسهیار محهدود 
شده است و شرکت ههای عمرانهی بهه فعالیهت در برخهی کشهورهای 

 همسایه متمایل شده اند.
برگزاری سمینار  گردشگری مطرح و قهرار شهد در یکهی از  موضوع

روزهای اواخر دی ماه یها اوایهل بهمهن مهاه برگهزار شهود . محهل را 
ر مربهوط را عههده دبیرخانه تعیین و آقای دکتر  مخوار هم سایر امو

 دار خواهند بود.
درباره ویزای ورود اعضای اتاق انگلیس و ایران به ایران نیز صحبت 

دکتر امینی اظهار داشت دنبال آن هستیم که ما هم با تجار  شده ،آقای
انگلیسی به همان صورت کهه انگلهیس هها دربهاره اعضهاء مها بنها بهه 
توصیه اتاق انگلیس و ایران عمل می کنند ، عمل کنیم البته  مدتی است 
در این زمینهه در حهال انجهام اقهدامات الزم و مهذاکرات بها مسه والن 

وز به نتیجهه یهی دسهت نیافتهه ایهم. جلسهه در مربوط هستیم. ولی هن
 پایان یافت. 07551ساعت 

جلسهه ماهانهه کمیسهیون  جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروریمی:
آخرین  00نفت و گاز و پتروشیمی همه ماهه  بنابه روال راس ساعت 

 رئهیس کمیسهیون ،اه با حضور آقایان محمدرضها سهرمدییکشنبه م
، رضها مههدوی نایهب رئهیس و یسیون،مهدی نوروزی تایب رئیس کم

دبیر کمیسیون، محمهد مبشهر، محمودرضها ابریشهم اهی مهدیرعامل 
شرکت ایراتل، خداقلی حاجی حسین لو، دکتهر طهماسهبی، دکتهر علهی 

امید علی حسن پور، علی اکبر خدابخشهی، عطاالهه میهر معینهی  پناهی،
،امیر حسین پژوهی مهدی رضهایی و دکتهر امینهی تشهکیل و برگهزار 

ردید. در این جلسات بنا به روال معمول و براسهاس دسهتور جلسهه گ
نخست اخبار اقتصادی کشور به ویژه مسائل و مشکالت اقتصادی از 
جمله مس له تحریم  های یک جانبه و نقهل و انتقهال پهول  و تهرخیص 
کاال از گمرکات کشور و همچنین ثبت و سفارش کهاال مطهرح و دکتهر 

ه لحاظ مسائل و رویدادهای روز داار یاس امینی اظهار داشت نباید ب
شد مطم نا از آنجا که مشکالت اقتصادی حاکم کال ناشهی از  مسهائل 

درمهورد سیاسی می باشند در کوتاه مدت حل خواههد شهد. همچنهین 
ناشهی از آن  بها تکیهه بهر میهزان نقهدینگی و کسهری  جبران خسارت

 . شدبودجه سال آتی کل کشور بحث  و گفت و گو 
کهه  MICC آخرین جلسه آقای نوروزی پیشنهاد شرکت انگلیسیدر 

فعال در زمینه تولید کابل های مرتبط با نفهت و گهاز و پتروشهیمی و 
را اعالم  و اظههار داشهت  می باشد مایل به کار با شرکت های ایرانی

که شرکت های مایل به کار با این شرکت می توانند از طریق تماس با 
در پایان سرمدی  رئهیس کمیسهیون پیشهنهاد کهرد  اتاق اقدام نمایند.

بهتر است که اعضای اتاق برای مصون ماندن از مضار نها آگهاهی از 
قوانین و مقررات به ویژه قوانین مرتبط با پول شویی، قوانین مربوط 

 پایان یافت. 00را مورد مطالعه قرار دهند . جلسه راس ساعت 
سهه عضهویت در کمیسهیونهای جلسه  جلسه کمیسیون عضویت:

فیهروزه ، با حضهور خهانم ماه هرسه شنبه اولین  ماه مورد گزارش 
مزدا، آقای مهندس حمزه نژاد و دکتهر امیرهوشهنا امینهی در محهل 

پرونده های  ها  دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه
درخواست تمدید عضویت پس از بررسی مورد تایید قهرار گرفهت و 

ده های درخواست جدید عضویت نیز به شرح زیر اخذ درمورد پرون
 تصمیم شد5

درخواسههت عضههویت شههرکت دایههان طههب تیههام بههه مههدیریت آقههای 
  المرضا محسنی، پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت.

درخواست عضویت شرکت دقیق تجهیز آریو به مدیریت آقای نهامی 
  المی فرد، بررسی و تایید شد.
نایع  هذایی هونهام نوشهینه، پهس از درخواست عضویت شرکت صه

 بررسی تایید شد.
 زاده آقههای امیرنصههراله شههرکت تکنوگازبههه مههدیریت درخواسههت

 .شدبررسی و تایید
درخواست عضویت شرکت سامع پاد نوین بهه مهدیریت آقهای علهی 

 مرادی، پس از بررسی تایید گردید.
درخواست عضویت شرکت رویای سرزمین مهن بهه مهدیریت آقهای 

 س ی، بررسی و تایید شد.رضا مو
درخواست شرکت صنایع قوطی تبریز به مدیریت آقای محمد برزگر 
اکرامی، شرکت ایکلین به مدیریت آقای حسهن قالیچهه بهاث وثهوقی، 
شرکت آرادجم خاورمیانه به مدیریت آقای علی اصتر خلیلی عصهر، 
شرکت کرابن سرامیک تبریز به مدیریت آقهای محمهد بهاقر مجربهی 

 بررسی و تایید شد.نیز  تبریزی
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 مرمایه گذاری اتاق ایران و انگلیس در لندن-هیات بازرگانی

اتهاق  هیهات مهدیرهموافقهت  بنابه دعهوت اتهاق انگلهیس و ایهران، و
 50با فراخوانی در این زمینهه در تهاری  ، بازرگانی ایران و انگلیس

از آنهها در  لکن اههار نفهر ،نفر تشکیل 50متشکل از  یهیاتمهرماه 
نفر نیز به دالیل شخصهی  0موعد مقرر موفق به اخذ ویزا نشدند و 

اعالم انصراث کردنهد. لهذا  از همراه شدن با هیات هدر آخرین لحظ
 عازم لندن شد.  نفر 50متشکل از مهرماه  50صبح روز هیات 

اعضاء هیات بعد از ورود به لندن تعدادی مستقیما عازم هتل محهل 
 ،خودمحل اقامت خصوصی  اقامت هیات شدند و تعدادی نیز روانه

( بنابهه دعهوت 50/7/17ورود بهه لنهدن ) همهان روزبعد از ظهر اما 
در گردهمایی تجار ایرانی و انگلیسی سهاکن ایران در لندن سفارت 

ین اعیان و عوام و لندن و برخی روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس
در  07:11که از سهاعت ی ایرانی و ذیر ایرانی  نمایندگان رسانه ها

در این گردهمایی افهزون  سفارت  ایران برگزار بود حضور یافتند. 
که بعد از ادای خیرمقهدم بر آقای بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، 

به حضار بیاناتی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور ایراد 
رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران و نماینده « لردالمونت»کردند، 

ر انگلیس در امور بازرگهانی بریتانیها بها ایهران بیانهات نخست وزی
، «جها  اسهترو»مفصلی در مزمت تحریم های آمریکا ایراد، سپس 

بیانهاتی ایهراد  در حمایت از برجهامنیز خارجه بریتانیا  سبقا وزیر
اهار نفهر از کارشناسهان امهور ایهران نیهز کرد. پس از نامبردگان 

اکم در ایهران و مسه له بیاناتی در خصوص وضعیت اقتصهادی حه
تحریم های آمریکا ایراد و به برخی پرسهش ههای مهدعوین پاسه  
دادند. سرانجام بعد از انجام مراسهم شهام جلسهه بها تشهکر سهفیر 

از طریهق رسهانه نیهز ایران در لندن پایان یافت. تفصیل گردهمایی 
 های گروهی به تهران مخابره شد.

ی و دیدار اعضاء هیات بها در گردهمای 00:11هیات روز بعد ساعت 

شهرکت انهدین شهرکت از اعضاء اتاق بازرگانی انگلیس و ایران و 
برگهزار بهود  PCCهای تابعه وزارت بازرگانی انگلیس که در محل 

بهه طهول  07:11تا حدود سهاعت دیدار مورد اشاره شرکت جست. 
دبیهر خیرمقدم و بیانهات آقهای ویلسهن  در این دیدار که با انجامید.
، اعضهاء انگلیس و ایران و معرفی مهمانان آذاز شهدبازرگانی اتاق 
گفته شهد  با همتایان خود به مذاکره و تبادل نظر پرداختند و هیات 

 برخی توافق های کاری نیز بین آنان انجام پذیرفت.
در مجلهس عهوام حضهور  01:11ساعت  57/7/17هیات همان روز 

مانان که جمعاً بالغ بهر یافت و پس از دیدار و گفت و گو با سایر مه
ین نماینهدگان مجلسه ،برخهینفر اعضاء اتاق انگلهیس و ایهران  001

حهدود یکسهاعت و ایرانیان مقهیم لنهدن بهود بعهد از  اعیان و عوام 
صهرث شهام مذاکره رو در رو به صرث شام هدایت شدند. بعد از 

هیهات حضهور دکتهر امینهی و تشهکر از  درلرد المونت  طبق روال
سهپس از سهایر مهمانهان و برگهزار  ،اتاق ایران و انگلیس همراه از

 پهل ویلسهن"و  "میتهرا طهاهری"کنندگان مراسهم بهه ویهژه خهانم 
سهفیر سهپس . قهدردانی کهرد مدیرکل جدید اتاق بریتانیا و ایهران"

ضمن تشهکر از حضهور  به عنوان سخنران مدعوانگلیس در تهران 
ات مفصههلی در مهمانههان بههه ویههژه دکتههر امینههی و همراهههان بیانهه

خصوص وضعیت اقتصادی فی مابین و حمایهت دولهت انگلهیس از 
آقای بعیدی نژاد، سفیر ایران در لنهدن  برجام ایراد کرد پس از آن 

دکتهر   ضمن سخنرانی در خصوص وضعیت موجود بنابه توصیه
در منطقهه بهه ویهژه زیادی  فرصت های کاری  اظهار داشت امینی 
هههای انگلیسههی مههی تواننههد در  عههراق وجههود دارد کههه شههرکتدر 

همکاری با شرکت های ایرانی که برخی از آنان هم اکنون در عراق 
ی فهوق العهاده ای در ههاکنند، پروژه ورود مشتول کار می باشند، 

بودجه کالن صهد میلیهاردی بهرای جامعهه سهی  ،عراق وجود دارد
عراق. مراسم با سخنان اختتامیه لرد المونت راس سهاعت  میلیونی.

.    پایان پذیرفت 55
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 تدارک اعزام هیات به ابردین

با توجه به تصمیم متخذه در کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی 
 Subsea Expoمبنی بر  شرکت در نمایشگاه و کنفرانس  اتاق 

قع در در شهر ابردین وا 5101فوریه  7الی 0که از تاری  2019
دیدار و تبادل نظر با شرکت  زار می شود، همچنین اسکاتلند  برگ
مراسم درشرکت ومرکز تجارت بین المللی اسکاتلند های عضو 

مبنی  اتاق  تایید هیات مدیره باتجارت بین المللی بریتانیا  ندپارتما
بر اعزام هیاتی متشکل از شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز و 

سکاتلند، اقدام در این زمینه در انرژی های تجدیدپذیر دریایی  به ا
برنامه اجرایی اتاق قرار گرفت. الزم به یادآوریست که این 

هیات بازدید کننده  0111نمایشگاه و کنفرانس همه ساله با بیش از 
سخنران در شهر ابردین  که  71برگزار کننده )ذرفه دار(.و 001و 

ن به پایتخت نفت اروپا شهرت دارد ودر نوع خود بزرگتری
نمایشگاه  در زمینه نفت و گاز و انرژی های تجدید پذیر دریایی و 
 بخش صنایع دفاعی، و اقیانوس شناسی می باشد برگزار می شود.

 

 برگزاری همایش گردرگری ایران و انگلیس

اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، مقرر است  براساس اعالم دبیرخانه
به بنا  دشگری و ساختمان،کمیسیون برنامه ریزی شهری، گر

و تایید هیات مدیره اتاق، با توجه به  تصمیم وپیشنهاد کمیسیون
 وفور انواع جاذبه های گردشگری مورد عالقه گردشگران دو

، رفته تا جاذبه های فرهنگی، تجاریتاریخی گ نیهکشور از آثار و اب
تا تمایل بیش از حد کشور  دو ورزشی و تفریحی مورد عالقه در

شگران دو کشور به تبادل هیات های گردشگری به ویژه در گرد
ماش اری هد مورد اشاره، در بهمن ماه سال جارتباط با موار
هران ودر یکی از سالن های اتاق ایران یا تهران تدر  یینیمه روزه 

سخنران  کهنیم روزه این همایش  درگفته می شود . شودبرگزار
واب رییس ن ،رییس با حضور د بوددکتر علی ذمخوار خواه اصلی
ن والمس  ،انگلیس ضاء اتاق بازرگانی ایران وعا ل اتاق،یرکدب و

عالقه مندان سایر  و تهران بخش بازرگانی سفارت انگلیس در
 دولتی ازوالن  شد، از برخی مس خواهد اتاق های مشتر  برگزار

اعضاء  جمله کارگزاران گردشگری سازمان میراث فرهنگی و
 ورگردانان کشور نیز دعوت به عمل خواهدآمد.اتحادیه ت

 اقتصادی ایراناخبار کوتاه 

 :علی الریجانی

 یارانه های نقدی دو برابر کل بودجه ماالنه امت

های نقدی پرداخت یارانه شورای اسالمی به گفته رئیس مجلس
الن زمان حذث کند اما اهزینه سنگینی بر بودجه ساالنه تحمیل می

گویند قدرت آن نیست. همزمان شماری از نمایندگان مجلس می
 .خرید یارانه به کمتر از یک سوم تقلیل یافته و باید افزایش یابد

با فرارسیدن موعد بررسی الیحه بودجه در مجلس بحث درباره 
های نقدی نیز باال گرفته است. برخی از نمایندگان از یارانه

گویند و رئیس درآمد سخن میانه قشرهای کمضرورت افزایش یار
نژاد اندی پیش مدعی شد یارانه را جمهوری پیشین محمود احمدی

ای نیز قانون در این میان عده .توان تا بیست برابر افزایش دادمی
ها را ناکام ارزیابی کرده و خواستار توقف پرداخت هدفمندی یارانه
 شوند. یارانه نقدی می

ترین اظهارات ای اسالمی، علی الریجانی در تازهرئیس مجلس شور
های نقدی را بار خود در این مورد از سویی پرداخت یارانه

کند، از سوی دیگر تاکید دارد که سنگینی بر دوش بودجه عنوان می
به گزارش .توقف پرداخت یارانه در شرایط کنونی ممکن نیست

در جمع فعاالن آذرماه(  51شنبه خبرگزاری فارس الریجانی )پنج
ها به اینکه پیشنهاد شد یارانه»اقتصادی استان هرمزگان گفت: 

پذیر نیست و باید قبول نوعی برداشته شود در شرایط فعلی امکان
اشاره او از جمله به « .کنیم که کشور شرایط عادی ندارد

پیشنهادیی است که بر مبنای آن برای مقابله با قاااق بنزین و 
خت باید یارانه انرژی قطع شود یا بسیار رویه سومصرث بی
 .کاهش یابد

گوید ممکن است الریجانی می :نگرانی از فشار مضاعف بر مردم
ها بخش خصوصی توسعه پیدا کند اما باید با برداشتن این یارانه

شود و اگر توجه داشت که این کار باعث افزایش فشار بر مردم می
باید با مطالعه و در نظر گرفتن "نیاز به اقدامی در این زمینه باشد 

رئیس  ."شرایط کشور باشد تا بر اقشار فشار مضاعف وارد نشود
ما در سال حدود »مجلس در جمع فعاالن اقتصادی هرمزگان گفت: 

دهیم که یارانه مفصلی است و هزار میلیارد تومان یارانه می 111
ز بیش از دو برابر بودجه کل کشور است، اما زمان حذث آن نی

  «.االن نیست و باید با تأمل حرکت کرد
اگر در گزارش فارس از اظهارات الریجانی سهوی ر  نداده باشد 
 مبنای محاسبه این رقم مشخص نیست و ممکن است منظور رئیس 
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های آشکار و پنهان باشد. بر پایه برآوردها مجلس تمام یارانه
 05های نقدی و  یر نقدی برای دولت رقمی حدود هزینه یارانه

.استهزار میلیارد تومان در سال 

المللی انرژی حدود یک هفته پیش با اشاره به مصرث آژانس بین
میلیون لیتر بنزین و تفاوت قیمت در ایران و  11روزانه حدود 

میلیارد دالر  00بازارهای جهانی اعالم کرد که دولت در سال 
دهد که با حساب دالر ده هزار تومانی می "یارانه پنهان بنزین"

ها قانون هدفمندی یارانه .شودد تومان میهزار میلیار 001تقریبا 
نژاد به اجرا در آمد. و در دولت دوم محمود احمدی 01از سال 

درصد از منابع حاصل از اصالح  1:مطابق این قانون قرار بوده تا 
های انرژی به صورت نقدی و  یرنقدی میان مردم قیمت حامل

زه سالمت توزیع شود و بقیه به حمایت از تولید، عمران و حو
 :0میزان یارانه نقدی برای هر ایرانی از همان ابتدا  .اختصاص یابد

 تومان در ماه تعیین شد که همچنان تتییر نکرده است.  11:هزار و 
ها هیچ دولتی این قانون را به درستی اجرا نکرده در تمام این سال

های سوخت حتی برای و منابع حاصل از اصالح قیمت حامل
 المعلی جعفرزاده  .های نقدی نیز کافی نبوده استهپرداخت یاران

آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و ایمن
درصد مردم  10محاسبات مجلس سال پیش گفته بود بیش از 

کنند. تالشی که از دولت یازدهم برای حذث ایران یارانه دریافت می
بگیران پردرآمد آ از شد تا کنون نتیجه قابل توجهی به دنبال یارانه

.نداشته است

در این فاصله و با سقوط  :کاهش ردید قدرت خرید یارانه نقدی
د شدید ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی قدرت خری

تومانی به مراتب کمتر از هشت سال پیش  11:هزار و  :0یارانه 
شده است. ناصر موسوی الرگانی، نماینده فالورجان و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت حسن روحانی انتقاد کرده که 

.ها نداشته استتوجهی به افزایش یارانه 10در الیحه بودجه سال 

برگزاری ایبنا، موسوی آذر ماه خ 51به گزارش روز جمعه 
گوید از زمان آ از پرداخت یارانه نقدی تاکنون ارزش الرگانی می

پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یافته و قدرت خرید یارانه در 
اگر مبنای  .هزار تومان است :0شرایط کنونی حداکثر معادل 

های نقدی که محاسبه نر  برابری ریال و دالر آمریکا باشد، یارانه
 شد اکنوندالر می :0معادل حدود  01در سال 

عضو کمیسیون  .این میزان کاهش یافته استبه حدود یک دهم  
اقتصادی مجلس با بیان این که ثروتمندان از یارانه انرژی سود 

نمایندگان با ارایه »برند به خبرگزاری ایبنا گفت5 بیشتری می
و به طور حتم  پیشنهادی خواهان افزایش یارانه کم درآمدها بوده

با پیگیری این موضوع بهبود وضعیت معیشتی اقشار متوسط و 
ها در هنوز میزان افزایش یارانه« .کنندضعیف جامعه را دنبال می

این پیشنهاد مشخص نیست و با توجه به سخنان رئیس مجلس 
بگیران و افزایش بعید است دولت بتواند بدون کاهش تعداد یارانه

.درآمد را افزایش بدهدقشرهای کم قیمت سوخت، یارانه

درباره میزان  5هابرابر کردن یارانه ۰۲نژاد برای پیشن،اد احمدی
برابر شدن در نوسان  51ها پیشنهادها از دو برابر تا افزایش یارانه
نژاد هشتم آذر ماه در یک سخنرانی در شهر سنندج است. احمدی

رابر افزایش داد. بر این ب 51توان یارانه نقدی را تا مدعی شد که می
هزار تومان و به یک  101اساس دولت باید ماهانه به هر فرد 

.هزار تومان یارانه بدهد 001میلیون و  5خانواده اهار نفره 

نژاد برای این ادعای خود فقط به افزایش بهای دالر محمود احمدی
ی هزار تومان 101های تامین هزینه یارانه اشاره کرد و درباره راه
 توضیح بیشتری نداد. 

های پایانی دولت دهم بهای دالر طی این در حالی است که در سال
یک سال بیش از سه برابر افزایش یافت بدون این که دولت 

روزنامه ایران، ارگان .ها اقدامی بکندنژاد برای افزایش یارانهاحمدی
فریب "نژاد را آذر ماه پیشنهاد احمدی :5مطبوعاتی دولت 

وحید محمودی، اقتصاددان در یادداشتی که در خواند.  "ایانهیار
این روزنامه منتشر شد سخنان رئیس جمهوری پیشین درباره 

یک موضع و برخورد سیاسی و در تقابل با "ها را یارانه
  .ارزیابی کرد "های اقتصاد کشورواقعیت
های انتقادی زیادی در نژاد با واکنشترین ادعای احمدیتازه
ها و تمسخر و استهزاء در فضای مجازی روبرو شده است. نهرسا

برابر شدن  51آذر در سرمقاله خود پیشنهاد  :5روزنامه ابتکار 
خواند و در گزارش دیگری  "فریبیبازی تکراری عوام"ها را یارانه

تالش نافرجام برای "های نهم و دهم را این اظهارات رئیس دولت
 .توصیف کرد "دیده شدن

 وزیر نفت ایران:

 اجالس اخیر اوپک میامی بود و نه اقتصادی

های بیژن نامدار زنگنه در یک نشست خبری با اشاره بهه دشهواری
ههها بههه تشههریح تعارضههات در جلسههه اخیههر اوپههک مناشههی از تحری

دو کشههور همسههایه  " یردوسههتانه"پرداخههت. او بههه برخوردهههای 
.نامید تخلف را جنوبی پارس پروژه از این  اشاره کرد و خروج

 05آذر ) 55 پنجشهنبه روز ایهران نفهت وزیهر زنگنهه،بیژن نامهدار 
 اخیهر نشسهت از ارزیهابی بهه  دسامبر( در یک نشست خبری اقدام

 از بخهش  تهرینمهم .نمهود اوپهک عضهو کشهورهای نفهت وزیران
 فشهارهای با  اسالمی ایران در ارتباط جمهوری نفت وزیر سخنان
 بههر هههاتحریم تههاثیرات همچنههین و اوپههک نشسههت بههر آمریکهها
.بود مشتر  هایپروژه اجرای و ایران اقتصادی هایهمکاری

مین :07د، ماهیت وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران در سخنان خو
و مدعی شد که این نشست زیر فشار شهدید آمریکها برگهزار شهده اجالس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک را سیاسی ارزیابی کرد 

https://www.mehrnews.com/news/4413857/وجود-پایگاه-برخی-از-رهبران-فکری-تروریست-ها-در-اروپا-پذیرفتنی
https://www.mehrnews.com/news/4413857/وجود-پایگاه-برخی-از-رهبران-فکری-تروریست-ها-در-اروپا-پذیرفتنی
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نتیجه روز نخسهت ایهن اجهالس اشهاره های بیزنگنه به بحث .بود
این اجالس یک اجالس بسیار سخت بهود کهه دو روز »کرد و گفت5 

د پنجشنبه بهه کشهور برگهردم امها در روز طول کشید. من قرار بو
پنجشنبه به جز دعواهای طوالنی به نتیجهه دیگهری نرسهیدیم. روز 

شش ساعت جلسهه کهه قسهمت اعظهم آن دعهوا  -جمعه بعد از پنج 
وزیهر نفهت جمههوری اسهالمی «.بود، در نهایت به نتیجه رسهیدیم
 هبه. اسهت اوپهک سازمان متوجه که  ایران، به تهدیداتی اشاره کرد

 کشهورهای از برخهی هایسیاسهت علت به هم تهدیدات این او باور
اند و هم ریشه در فشهارهای خهارجی د آمدهپدی سازمان این عضو

دو  " یردوسهتانه"و از جمله فشار آمریکا دارنهد. او از رفتارههای 
کشور همسایه سخن گفت، امها توضهیح بیشهتری در ایهن بهاره در 

نگنه از الزام صهدور کهارت سهوخت ز .اختیار خبرنگاران قرار نداد
میلیون خودرو و موتورسهیکلت در ایهران سهخن گفهت و  01برای 

ههزار نفهر بهرای  511اعالم کرد که تها کنهون تنهها یهک میلیهون و 
وزیر نفت جمههوری اسهالمی  .انددریافت کارت سوخت اقدام کرده
بندی سوخت در گیری درباره سهمیهاعالم کرد که موضوع تصمیم

ر دارد، ولهی هنهوز تصهمیمی در ر دستور کهار دولهت قهراکشور د
 .باره اتخاذ نشده استاین

پروژه پارس جنوبی
 خبرگههزاری رویتههرز در گزارشههی کههه اخیههرا پیرامههون پههروژه

پارس جنوبی منتشهر کهرد، خبهر از خهروج  00برداری از فاز بهره
 ابتهدا در شهده یهاد پهروژه. داد پروژه این از این نفت ملی  شرکت

 اهین نفهت ملی  شرکت فرانسه، توتال شرکت  همکاری با بود ارقر
 .نفت ایران اجرا شود ملی شرکت همچنین و

های ایهران از سهوی آمریکها و خهروج شرکت توتال به دلیل تحریم
ای، اعالم کهرده بهود کهه از مشهارکت در این کشور از توافق هسته
 کند. نظر میاجرای این پروژه صرث

ل، مس والن جمهوری اسالمی مدعی شده بودنهد پس از خروج توتا
که این پروژه را در همراهی با شریک اینی اجرا خواهند کرد. حاال 

گیری شرکت ملی نفت اهین از ایهن پهروژه منتشهر ولی خبر کناره
.شده است

وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران درباره خروج شرکت ملهی نفهت 
توتال از این قرارداد خهارج بعد از آنکه »این از پروژه توتال گفت5 

 00طبق قرارداد فاز  (CNPC) شد قرار بود شرکت ملی نفت این
را توسعه بدهد که اگر این کار را نکند تخلهف کهرده اسهت. بها ایهن 

«.ایم که اه باید بکنیمحال ما به این فکر کرده
افزون بر آن زنگنه به پروژه انتقال گاز به پاکسهتان اشهاره کهرد و 

وری اسالمی ایران برای این طرح بهیش از یهک میلیهارد جمه»گفت5 
دالر هزینه کرده در حالی که پاکستان تا کنون حتی یک کیلومتر هم 

وزیر نفت ایران تاکید کرد کهه اجهرای  «.خط لوله ایجاد نکرده است
این پروژه با توجه به نیاز پاکسهتان بهه گهاز ایهران بایهد بهرای آن 

ت رویکهرد  یهر فعهال پاکسهتان در کشور بسیار مهم باشد. او عله
اجرای این پروژه را سیاسی اعالم کرده و گفته است کهه پاکسهتان 

".تحت فشار آمریکا، عربستان و امارات است"

 اقتصادی جهاناخبار کوتاه 

 خروج ررکت روس نفت از ایران

نفهت، روس های روسیه خبر دادند کهرسانه "به گزارش دویپه وله
میلیهارد دالری در  51گذاری  ول بزرگ نفتی این کشور از سرمایه

ایران منصرث شده است. مقامات ایرانی هنهوز دربهاره ایهن اقهدام 
.اندخود واکنشی نشان نداده "شریک روسی"

روج شهرکت خ خبر ااپ مسکو Vedomosti روزنامه ودموستی
 ایهههن کهههه نوشهههت و کهههرد منتشهههر را ایهههران از "نفهههتروس"

 داده تتییهر ایهران ههایپروژه بها رابطه در را خود سیاست شرکت
.است

کهه تصهمیم بهه اجهرای  "نفهتروس"به نوشته ودموستی شهرکت 
 ایهن از حهاال پروژهای مشتر  با شرکت ملی نفت ایران را داشهته،

.است شده منصرث خود تصمیم

نفت روسیه امیهدوار بهوده ایگور سچین مدیر اجرایی شرکت روس
آمریکا برای برخی از شرکای مسهتقل خهود اسهتثناهایی "ست که ا

های روسهیه از . اما آمریکا انین استثنایی برای شهرکت"قائل شود
بهه نوشهته ودموسهتی تصهمیم شهرکت  .نفت قائل نشدجمله روس

های های نفتی آمریکا بهوده اسهت. رسهانهنفت به دلیل تحریمروس
تعهههدی پیرامههون  اند کههه روسههیه هههیچ گونهههروسههیه نوشههته

بهه نوشهته  .گذاری به ایران نداده و ضرری هم ندیده استسرمایه
و  "نفتروس" 5107در اوایل نوامبر سال  "اسپوتنیک"خبرگزاری 

ههای اسهتراتژیک شرکت ملی نفت ایران نقشه راه برای اجرای طرح

در زمینه استخراج معادن نفت و گاز در خا  ایران را امضا کهرده 
در آن زمهان اعهالم کهرده  "نفتروس"ور سچین، رئیس ایگ .بودند

هایی را توانند پروژهبود که این شرکت و شرکت ملی نفت ایران می
 ::میلیهارد دالر و اسهتخراج حهدود  51با سهرمایه گهذاری حهدود 

.میلیون تن نفت در سال اجرا کنند

نفتهای ایرانی درباره خروج روسمکوت مقام
از ایران برای نخسهتین  "روس نفت"یه خبر خروج  ول نفتی روس

دسهامبر( منتشهر  05آذر ) 50روسیه  "ودموستی"بار در روزنامه 
های ایران این خبر را با سهه روز تهاخیر بهه نقهل از شد. اما رسانه
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های ایرانی امها تهاکنون واکنشهی بهه ودموستی منتشر کردند. مقام
.اندخروج شرکت روسی از بازار انرژی ایران نشان نداده

هها روی آب پهاکی روس"وبسایت تابنا  در گزارشی تحت عنوان 
نفت روس"نویسد که می "دست نفت و گاز ایران، به کام عربستان!

."تنها شرکتی نیست که از ایران خارج شده است

، یکی دیگهر از تولیدکننهدگان دولتهی "زاروبژنفت"به نوشته تابنا  
ید کننده نفت روسهیه ههم دومین تول "لو  اویل"نفت در روسیه و 
.اندهای نفتی آمریکا قبال از ایران خارج شدهبه دلیل تحریم

 های روسهی بعهد از مهراوادتنویسد که این اقدام شرکتتابنا  می
های روسههی در روسههیه و عربسههتان بههوده و قههرار اسههت شههرکت

با آرامکهو،  (LNG) حفاری و همچنین برای تولید گاز طبیعی مایع
گفتنهی  .کت نفتی عربسهتان سهعودی همکهاری کننهدبزرگترین شر

 بها است که روسیه به عنهوان کشهور تولیدکننهده نفهت  یهر اوپهک

کند. الکساندر نوا ، وزیهر پک نیز از نزدیک همکاری میاو سازمان
توصیف کرده  "تاریخی"انرژی روسیه همکاری اوپک و روسیه را 

  .نام برد "اوپک پالس"و از 
نزدیکی مواضع روسهیه و "انی در آن زمان از برخی از مقامات ایر

.انقتاد کرده بودند "عربستان

پور اردبیلی، نماینهده ایهران در هیهات عامهل سهازمان حسین کاظم
کشههورهای صههادرکننده نفههت )اوپههک(، در مصههاحبه بهها شههبکه 

نحههوه برخههورد »رسههانی نفههت و انههرژی )شههانا( گفتههه بههود5 اطالع
 «. ن در تاری  ثبت خواهد شدعربستان سعودی و روسیه با ایرا

این مقام ایرانی مدعی شده بود که عربستان و روسهیه بها افهزایش 
ههای نفتهی یکهی از تولیدکننهدگان تولید نفت خود به استقبال تحریم

 .انداوپک رفته

 

حکم بازدارت مدیرعامل ررکت خودرومازی نیسان در ژاپن تمدید رد 

توکیو حکم بازداشت  ی دردادگاهبه گزارش دویچه وله بنا
 01کارلوس  صن )گون(، مدیر پیشین خودروسازی نیسان را 

روز دیگر تمدید کرد. تحقیقات از  صن به ظن کالهبرداری و 
سوءاستفاده مالی در دوره مدیریت خودروسازی نیسان، از اند 

  .هفته پیش در ژاپن جریان دارد
پیشین شرکت های پرونده جدید کارلوس  ُصن، مدیرعامل قاضی

دسامبر(  55بزرگ خودروسازی نیسان، روز یکشنبه دوم دی )
اعالم کردند که این متهم به دلیل بررسی و تحقیقات بیشتر در باره 

باید  "های شرکتگذاریاحتمال سوءاستفاده شخصی در سرمایه"
  .روز دیگر در بازداشت باقی بماند 01

سریع او را  وکالی مدیرعامل پیشین نیسان درخواست آزادی
مطرح کرده بودند. 

  .قرار بود  ُصن با قید وثیقه در آستانه سال نو میالدی آزاد شود
نوامبر سال جاری  01آبان ) 50 ُصن و معاونش گرگ کلی، در 

میالدی( به دلیل فساد مالی در بازار بورس شرکت خودروسازی 
ت نیسان، کالهبرداری و همچنین فرار مالیاتی در توکیو بازداش

   .شده بودند
 را خود درآمد هاسال که است متهم دارد،  ُصن که تبار لبنانی

 از و است داده گزارش شده دریافت میزان از کمتر
. است کرده شخصی برداریبهره شرکت هایگذاریسرمایه
 فاصله در که کنندمی متهم را  صن توکیو دادگاه هایقاضی
درآمد خود را پنهان کرده  میالدی نیمی از :510تا  5100 هایسال
سال پیش در ژاپن تصویب شده  0طبق قانون تجارتی که از  .است

های اندملیتی باید درآمد خود را شفاث کنند است، مدیران شرکت
  .و در اختیار عموم بگذارند

های جدید حاکی از آنند که  صن قروض خود را نیز که بیش اتهام
میالدی از درآمد شرکت  5110میلیون یورو بوده در سال  :0از 

مدیر اسبق نیسان این اتهامات را رد  .نیسان پرداخت کرده است
 کرده است. 

 رنو، یشده او تا پیش از دستگیری مدیرعامل سه شرکت اد ام
کارلوس  ُصن سه روز پس از انتشار  .بود میتسوبیشی و نیسان

 خبر اختالس و فساد مالی از مدیریت شرکت خودروسازی نیسان

و میتسوبیشی برکنار شد. او اما به طور رسمی هنوز مدیریت 
 .خودروسازی رنو را برعهده دارد

 نیسان  ُصن خودروسازی فرانسوی رنو را با 0111در سال 
 زمان این در توانست او. کرد ایجاد را رنو نیسان اتحاد و اد ام
روبرو بود از ورشکستگی  عظیمی مالی مشکالت با که را نیسان
.دهد نجات

 شرکت به خودرو یک خودروی تولید شده در جهان 01از هر 
.دارد تعلق "آلیانس نیسان رنو" فرانسوی ژاپنی خودروسازی

 و فرانسه تابعیت دارای نیز و ساله تبار لبنانی 00 کارلوس  ُصن
 هایشرکت مدیر ترینبرجسته عنوان به هاسال او. است لبنان
 دروسازی شناخته شده بود. خو
 در  ُصن .المللی ویژه برخوردار بودوه مدیریت او از توجه بیننح
 میلیون یورو از شرکت نیسان درآمد داشته است.  0 گذشته سال

و نیم میلیون یورو به  7خودروسازی رنو نیز در این زمان حدود 
  .او پرداخت کرده است
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ای در حال تومعهکمپین وزیر آلمانی برای مقابله با امتثمار کودکان در کشوره

های اقتصادی و توسعه آلمان در نظر دارد وزیر همکاری
دستمزدی مناسب برای تهیه  های آلمانی را متقاعد سازد تاشرکت

گران آلمان کاال در کشورهای فقیر بپردازند. مولر از صنعت

گرد مولر، وزیر  .خواست برای تحقق این طرح بکوشند
ه آلمان که عضو حزب سوسیال های اقتصادی و توسعهمکاری

وگو با خبرنگار روزنامه آلمانی مسیحی این کشور است، در گفت
کمپینی را ( 5101گفت او در سال آینده میالدی ) "اشپیگلتاگس"

گرد مولر معتقد است  .علیه استثمار کودکان کار آ از خواهد کرد
 دکه در ارتباط با کشورهای در حال توسعه باید حداقل استاندار

 او. شوند رعایت اجتماعی و محیطیزیست شرایط با ارتباط در ها
است رعایت هسال اروپا در که شد استانداردهایی اجرای خواستار

های اقتصادی و توسعه آلمان گفت در وزیر همکاری .شوندمی
های آلمانی با بیش سال آینده مشخص خواهیم کرد که آیا شرکت

بدهند که در فرایند تولید کاالهای  توانند ضمانتکارگر می 11:از 
گرد مولر  .اند یا نهخود استانداردهای حقوق بشری را رعایت کرده

ها به صورت داوطلبانه تاکید کرد در صورتی که این شرکت
حاضر به دادن انین تضمینی نباشند، دولت آلمان مجبور خواهد 

 .شد در این رابطه قوانینی را تصویب کند

:بنگالدشکودکان کار در 

های آلمانی برای تحقق طرح مولر خواستار فعالیت بیشتر شرکت
 طرح این با فعاالنه هاشرکت که دارم انتظار من» خود شد و گفت5

 شرکت یک رئیس کنمنمی فکر»5 افزود ادامه در او «.کنند همکاری
حاضر باشد به شهروندان پاس  دهد که ارا  5101 سال در آلمانی

 ست.ش از کار کودکان استفاده کرده ابرای تهیه کاالی

 توتال به خاطر پرداخت رروه برای همکاری با پارس جنوبی جریمه رد

میلیهون یهورو شرکت توتال به خاطر فسهاد مهالی بهه پرداخهت نیم
جریمه محکوم شد. شرکت انهرژی فرانسهه مهتهم اسهت کهه بهرای 

ارس جنهوبی بهه دالالن دریافت حق مشهارکت در پهروژه گهازی په
شهرکت توتهال بهه  .میلیون دالر رشوه پرداختهه اسهت 51خارجی 

میلیون یوروجریمهه محکهوم شهد. به پرداخت نیم خاطر فساد مالی
شرکت انرژی فرانسه متهم است که برای دریافت حق مشارکت در 

میلیههون دالر  51پههروژه گههازی پههارس جنههوبی بههه دالالن خههارجی 
دگاهی در پاریس شرکت انرژی توتال را به دا رشوه پرداخته است

هههزار یههورو جریمههه محکههوم کههرد. دادسههتانی در  11:پرداخههت 
دادگهاه  .کیفرخواست تقاضای یک میلیون یورو جریمه کهرده بهود

دسامبر( شرکت بزرگ انرژی فرانسه را بهه خهاطر  50روز جمعه )
 در مشهارکت خهاطر بهه "خهارجی کارمنهدان بهه رشهوه پرداخت"

بهرای دادگهاه ثابهت  .شهناخت گناهکار ایران با گاز و نفت معامالت
شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پهارس 

میلیون دالر امریکایی )برابر حهدود  51جنوبی در خلیج فارس مبلغ 
به نظر دادگاه مبالغ رشهوه  .میلیون یورو( رشوه پرداخته است 50

از  5110تها  5111های میهان سهال "خارجی"به دالالن و کارمندان 
پهیش از ایهن دادگسهتری ایهاالت  .سوی توتال پرداخت شده اسهت

متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتهال بهه تحقیهق پرداختهه بهود. 
میلیهون دالر  510شرکت انهرژی آمهادگی خهود را بهرای پرداخهت 

.اعالم کرده بود

همکاری ناتمام توتال با پارس جنوبی
های خود با پهروژه یل نوامبر گذشته به تمام همکاریتوتال در اوا

شرکت انرژی فرانسهه، یهک هفتهه پهس از  .پارس جنوبی پایان داد
های ثانویه علیهه خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم

های خارجی طرث قرارداد با ایران، اعالم کرد که از پروژه شرکت
 50مهه/  00اهارشهنبه ) توتال .رودگازی پارس جنوبی بیرون می
ای در وبسههایت خههود نوشههت، در اردیبهشههت( بهها انتشههار بیانیههه

صورتی کهه نتوانهد از آمریکها معافیهت تحریمهی دریافهت کنهد، از 
گیری میهدان گهازی پهارس جنهوبی کنهاره 00پروژه توسهعه فهاز 

توتال مهمترین شرکت خهارجی بهود کهه پهس از امضهای  .کندمی
های گازی با ایران قهرارداد توسعه میدان ای براینامه هستهتوافق

پهارس جنهوبی بهین ایهران و  00قرارداد توسهعه فهاز  .امضا کرد
و شهرکت پتروپهارس در  CNPCIکنسرسیوم متشهکل از توتهال، 

کهار امضا شد، اما عملیات اجرای این قرارداد با روی 0510تیرماه 
 .دآمدن دونالد ترامپ و اجرای سیاست ضدبرجامی او متوقف ش

پهارس  00بر اعالم توتال، این شرکت در ارتباط با قرارداد فاز بنا 
دادگهاهی در  . میلیون یورو هزینه کهرده اسهت 01جنوبی کمتر از 

هزار یورو جریمهه  11:پاریس شرکت انرژی توتال را به پرداخت 
محکوم کرد. دادستانی در کیفرخواست تقاضای یک میلیون یهورو 

 .جریمه کرده بود
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 فهرست اعضاء جدید

 اعضای حقوقی 

محمد ، گوشت و مواد لبنی سیمین فراور:شرکت 
 -ولیعصر خیابان -تهران، آدرس: هدایتی ظفرقندی

 واحد -8 پالک -شروان کوچه -توانیر به نرسیده
( 11) 88888384-3، تلفن: 1343844381 کدپستی -1

+.88( 11) 88888384 +، فکس:88

حمل و نقل و لجستیک  رویای سرزمین من:شرکت 
 خیابان -تهرانبین المللی، رضا موسئی، آدرس: 

 ساختمان -سمیه و طالقانی بین -جنوبی ایرانشهر
 کدپستی -11 واحد -سوم طبقه -101

 +، فکس:88( 11) 88413111-3لفن: ، ت1381118848
88834418 (11 )88.+ 

لوازم خانگی، امیر نصراله زاده،  تاکنوگاز:شرکت 
 فلکه دشت، سیمین صنعیت شهرک کرج،آدرس: 

 کدپستی ،8 پالک شرقی، چهارم خیابان دوم،
 +، فکس:88( 19) 49910131، تلفن: 4193834811

 . oic@tacnogas.com+، ایمیل: 88( 19) 91013049

برگزار کننده نمایشگاه های  سامع پاد نوین:شرکت 

 خیابان -تهرانبین المللی، علی مرادی، آدرس: 
 پالک مصدق، دکتر خیابان ،(ظفر) دستگردی وحید

، تلفن: 1818144113 کدپستی ،18 واحد ،3 طبقه ،48
+، 88( 11) 19308803 +، فکس:88( 11) 3-19308801

. iranfair@spnco.netایمیل: 

بسته بندی  صنایع غذایی هونام نوشینه:شرکت 
، اسماعیل فتوره چیان، آدرس: خشکبار و حبوبات

 تقاطع از باالتر -شمالی کارگر خیابان -تهران
 کدپستی -1 واحد -8 پالک -دیدگاه کوچه -فاطمی

( 11) 88818483 - 88890189، تلفن: 1313913331
+، ایمیل: 88( 11) 88888394 +، فکس:88

il.come.fatorachian@gma .

تولید و توزیع مکمل ها و  :جوانه خراسانشرکت 
محمدرضا ، افزودنی های غذایی دام و طیور

 -آسیایی بزرگراه-مشهد، آدرس: خبیری نوغانی
 نبش -81 آزادی از بعد -هادی امام راه سه

 +، فکس:88( 31) 49383010تلفن: ، 8 پالک -1سعادت
info@javanehkhorasan.co+، ایمیل: 88( 13) 49383010

.

 قی:یاعضای حق  

لوازم بهداشتی، غذایی، آرایشی، مواد  :حمید جم زاد
 بلوار گلستان، شهرک شیراز،رویی، آدرس: معدنی، دا

 : ، تلفن1188838883 کدپستی ،38 کوچه نبش دهخدا،

 . hamid1347jam@gmail.com+، ایمیل: 88( 11) 49118140
بلوار کشاورز، پالک  هتلداری، آدرس: تهران، محسن امیری:

 +.88( 11) 88881910+، فکس: 88( 11) 84833، تلفن: 19

mailto:oic@tacnogas.com
mailto:iranfair@spnco.net
mailto:e.fatorachian@gmail.com
mailto:e.fatorachian@gmail.com
mailto:info@javanehkhorasan.co
mailto:hamid1347jam@gmail.com
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