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سخ

ن ماه:

اقتصادى حاكم

راه كا ر رويارویی با تورم و كاستی اهى

فارغ ازهرگونه دیباچه ریزى غیرضرور ، ,تورم افسارگسیخته و سامان براندازموجود ,از دیداقتصاد سیاسى ،ریشه درنظام بودجه ریزى
ناراست وبدون نظم حاکم دارد.نبود برنامه سنجیده  ،راستین و نظم الزم و مورد نیازاز یك سو ،سیاست هاى پولى  /مالى به ویژه
ارزى سا مان براندازجارى از سوى دیگر ،همراه با نظام اقتصاد دستورى وذهنیت پرورش یافته کارگزاران مربوط،در نظام اقتصاد
متمرکز دولتى ،تشدید تورم دور از تصور در انتظار را سبب شده است.
بگذریم !
سامان دهى اقتصاد کشوردر حال و وضعیت کنو نى ،در گروى پذیرش این واقعیت است که بعد إز گذ شت سال ها ،سرمایه و بنا
به مشهور مایه خورى ،به این معناکه بى توجه به درآمدسرانه واقعى کشور ،و تلقى وجوه حاصل از فروش به سرمایه تبدیل شده

دارایى هاىطبیعى ى کشوراز جمله نفت و گاز و ...به عنوان درآمد ،استاندارد زندگى اقتصادى دست کم شهرى کشور بى آنكه
درآمد واقعى کشور افزایش یافته باشد در سطح زندگى شهرهایي با متوسط در آمد سرانه اقتصادى چندین برابر بیشتر رقم خورد.
بنابراین چنانچه اکنون بنا بر شكوفائي اقتصادی باشد  ،باید بدون ا ز دست دادن فرصت  ،با توجه به نیازهاى تولیدى کشور اعم از
کشارزى ،صنعتى ،خدماتى و پولى /مالى ،به ویژه ارزى ،برنامه یي سنجیده تدوین و با اتخاذ راهبردهاى اقتصادى مشخص و حمایت
راهبردى از آن به دور از پذیرش هرگونه تبعیض و یا مزیت بخشى به این یا آن بخش و گروه  ،اعم از دولتى ،شبه دولتى و
خصوصى و رعایت موازین شایسته ساالرى  ،با ذهنیتى متعادل و آگاه به توسعه اقتصادىكشور همت گماشت.

دکتر امیر هوشنگ امینى

اخبار ااتق اه

ن گل
ی
اخبار ااتق اریان و ا س

ربزگارى جلسه مااههن هیات دمریه ااتق

جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس در مرداد ماه طبق روال معمول ساعت سه بعد از ظهر اولین سه شنبه ماه با حضور
کلیه اعضا تشكیل گردید .در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی به ویژه مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی و از جمله
مشكالت نقل و انتقال پول به تفصیل درباره چگونگي اخذ ویزای انگلیس توسط اعضا ء اتاق و کمك های اتاق مع الواسطه اتاق
بازرگاني بریتانیا و ایران برای بازپس گیری گذرنامه اعضا در امارات ،استانبول و آنكارا مذاکره شد ،.سپس مقرر گردید هیات مورد
نظر بر ای بازدید از سه نمایشگاه برگزار در لندن که در زمینه های انرژی ،نساجي و مسكن برگزار خواهد شد و همچنین دیدار و
مذاکره با اعضا اتاق بازرگاني بریتانیا و ایران و شرکت در مهماني ساالنه اتاق مذکور که در مجلس عوام برگزار خواهد شد اقدام الزم
به عمل آید .ضمناً مقرر گردید برای تجاری سازی پروژه های دانش بنیان و مشارکت فعال اتاق در اینباره حسابي در یكي از بانك
ها افتتاح و هر یك از اعضا هیات مدیره مبلغي که مصوب گردید به آن واریز نمایند .سپس جلسه با یادآوری این نكته که دیدار سه
ماهه اتاق در شهریور ماه بایستي تدارک شود راس ساعت  00:11پایان پذیرفت.
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ربزگارى جلسات ون اهى ی ااتق

جلسات ماهانه کمیسیون های تخصصي و سه گانه اتاق به درخواست اعضا کمیسیون ها در مرداد ماه سال جاری به لحاظ همزمان
بودن با ماه مبارک رمضان برگزار نگردید .الزم به ذکر است که در همین ماه کمیسیون عضویت با مشارکت اعضا کمیسیون خانم
زهرا نقوی و آقایان دکتر امیني و دکتر شرقي تشكیل و از میان  01درخواست جدید عضویت ،با هشت مورد آن موافقت به عمل
آمد.

اخبار ااتق بازرگانی ربیتانیا و اریان
بنابه اطالع واصله از اتاق بازرگاني بریتانیا و ایران با توجه به اعالم اتاق مبني بر برگزاری ضیافت پائیزه اتاق در مجلس عوام که مقرر
است با سخنراني آقای دکتر هاشم پسران و برگزاری مراسم سالگرد درگذشت یوسف دانشور نایب رییس وقت اتاق ،پنج شنبه شب
یازدهم اکتبر برابر با  01مهرماه انجام شود  ،در جلسه عمومي دیدار ماهانه اعضاء به تفصیل درباره آن مذاکره و اشاره شد که عالوه
بر اعضا اتاق تعداد زیادی از اعضا اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و انگلیس نیز که برای بازدید از چند نمایشگاه ودیدار
وتبادل نظر بااعضاءاتاق بازرگاني بریتانیا وایران به لندن سفر خواهند داشت  ،برای شرکت در این مهماني ثبت نام کرده اند ودر این
ضیافت شرکت خواهند کرد.

اخبار کواته اقتصادى اریان

بیش
ترکشوراهى رثوتمند دنیا از جمله آرمي كا و ژاپن با رکود اقتصادى مواهج اند

سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده است که حجم مبادالت تجاری بین کشورهای دنیا در سال میالدی جاری حدود نه
درصد کاهش یابد.
به گفته این سازمان ،میزان افت مبادالت بین المللی در کشورهای توسعه یافته شدیدتر خواهد بود و به احتمال زیاد 01
درصد کاهش خواهد یافت.
سازمان تجارت جهانی در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که میزان صادرات کشورهای فقیر بین دو تا سه درصد
افت کند.
این سازمان دلیل اصلی کاهش تجارت بین المللی را رکود در اقتصاد جهانی دانسته است.
اکثر کشورهای ثروتمند دنیا از جمله آمریکا و ژاپن ماه هاست که با رکود اقتصادی روبرو بوده اند.
سازمان تجارت جهانی می گوید که مبادالت بین المللی در سال میالدی جاری می تواند به کم ترین میزان از زمان جنگ
جهانی دوم برسد.

سازمان تجارت جهانی همچنین به دولت ها هشدار داده است که از اقدامات بیشتر برای حمایت از تولیدات داخلی خودداری
کنند.
براساس این گزارش ،اقدامات حمایتی دولت ها از صنایع داخلی مانع از احیای اقتصادی خواهد شد.
وضعیت تجارت جهانی یکی از موضوع های مهم نشست مقام های ارشد کشورهای عضو گروه  01است که قرار است در
اوایل ماه آوریل امسال در لندن ،پایتخت بریتانیا ،دیدار کنند.
این گروه شامل بزرگ ترین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا از جمله آمریکا ،آلمان ،چین و برزیل می شود.

روسیه پس از هجده سال انتظار ،هب سازمان تجارت جهانی پیوست.
پذیرش به عضویت این سازمان ،که مستلزم جلب موافقت تمامی اعضا بوده است ،به این معنی است که روسیه تعرفه های
گمرکی بر واردات از جمله مواد غذایی و اتومبیل و محدودیت های مربوط به سرمایهگذاری خارجی به خصوص در بخش
های مالی و ارتباطات خود را کاهش می دهد و در مقابل ،از آزادی دسترسی به بازارهای خارجی برخوردار می شود.
چین در سال  ۱۰۰۲به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و روسیه تنها کشور بزرگ جهان بود که تا کنون در این
سازمان عضویت نداشت.
کارل دگوشت ،کمیسر تجارت اتحادیه اروپا گفته است که ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی کمک بزرگی به تقویت
اقتصاد اروپا خواهد کرد.
او گفت ورود روسیه به این سازمان به سرمایهگذاری و تجارت کمک خواهد کرد ،صنایع روسیه را احیا خواهد کرد و
فرصتهای تجاری زیادی در اختیار شرکتهای اروپایی و روسی قرار خواهد داد.
او همچنین گفت که اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه است و روسیه نیز سومین شریک بزرگ تجاری
اتحادیه اروپاست.
روسیه ابتدا در سال  ۲۹۹۱تقاضای عضویت در سازمان موسوم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را مطرح
کرد که دو سال بعد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد.
سازمان تجارت جهانی در سال  ۲۹۹۱با هدف گسترش بازرگانی جهانی از طریق کاهش موانع تجاری بین کشورها
تاسیس شد و در حال حاضر ،یکصد و پنجاه و هفت کشور عضو این سازمان هستند.
ایران با وجود تالش های گسترده ،هنوز به عضویت این سازمان پذیرفته نشده اما در جریان مذاکرات ناموفق برای حل
بحران هسته ای جمهوری اسالمی در چند سال پیش ،گفته می شد که عضویت در سازمان بخشی از بسته پیشنهادی جامعه
بینالمللی برای تشویق ایران به کنار گذاشتن بخشی از فعالیت اتمی خود بوده است.
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یكي از ترمینال های فرودگاه نیوآرک در ایالت نیوجرسي آمریكا به دلیل برخي مسائل امنیتي چندین ساعت تعطیل شد و مسافران
.ساعت ها در سالن های این فرودگاه سرگردان شدند
به گزارش خبرگزاری رویترز ،ترمینال سي فرودگاه بین المللي لیبرتي نیوآرک در ایالت نیوجرسي آمریكا به دلیل مسائل امنیتي
.تعطیل شد و مقامات این فرودگاه اعالم کردند که تمام پروازها تا اطالع ثانوی معلق باقي مي ماند
تع طیلي این فرودگاه پس از آن اعالم شد که مسئولین متوجه عبور یكي از مسافران از گیت بازرسي شدند بدون اینكه به خوبي
.توسط دستگاه های اسكن بدني مورد بازرسي قرار بگیرد
همین موضوع نیز باعث ایجاد شكاف امنیتي در سالن فرودگاه شد و به همین دلیل تمامي مسافران این ترمینال حتي کساني که
.وارد هواپیماهای خود شده بودند ،مجددا فراخوانده شده و مورد بازرسي قرار گرفتند
مقامات امنیتي فرودگاه نیوآرک همچنین از وقوع یك حادثه امنیتي دیگر در ساعاتي پیش از این اتفاق خبر دادند اما از ارائه
.جزئیات بیشتر خودداری کردند
مقامات مسئول اعالم ک ردند که هنوز مشخص نشده است که چرا این مسافر به خوبي از دستگاه های اسكن بدني عبور داده نشده
.بود ،اما به هر حال پلیس فرودگاه تصمیم گرفت تا وضعیت فوق العاده اعالم کند
.این فرودگاه دست کم  3ساعت تعطیل بود و نزدیك ظهر فعالیت خود را از سر گرفت
سال  0101پس از کش ف یك بمب در هواپیمایي که عازم دیترویت آمریكا بود ،دولت این کشور در تمامي فرودگاه ها اعالم وضعیت
فوق العاده کرد و قوانیني را به تصویب رساند که بر اساس آن تبعه های تعداد مشخصي از کشورهای جهان از جمله کشورهای
خاورمیانه باید برای ورود به آمریكا از دستگاههایي عبور داده شوند که بدن آنها را به طور کامل اسكن کند .همین امر نیز جو
امنیتي ویژه ای را در سراسر جهان بوجود آورد که پس از مدتي به نظر مي رسد دیگر کشورها نیز این شرایط را پذیرفته اند ،اما در
.داخل خود آمریكا هنوز کوچكترین مسئله حادثه آفرین مي شود و تعطیلي های این چنیني در فرودگاه ها بوجود مي آورد

رئیس پلیس
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رئیس پلیس در انگلیس با هشدار درباره سیاست کاهش هزینهها در بودجه پلیس این کشور گفت :اگر قرار باشد کاهش
.بیشتری در بودجه پلیس اعمال شود ،در این صورت پلیس توانایی مقابله با اعتراضات را نخواهد داشت:

به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف :نورمن بتیسون" رئیس پلیس "وست یورک شایر" هشدار داد که اگر دولت لندن
سیاست های کاهش هزینه ای بیشتری را در بودجه پلیس اعمال کند در این صورت پلیس نمی تواند با اعتراضاتی شبیه به
.اعتراضات تابستان سال گذشته میالدی در این کشور مقابله کند
درحالیکه دولت انگلیس به نیروهای پلیس این کشور اعالم کرده است که هزینه های خود را در طول  5سال آینده تا حدود
 01درصد کاهش دهند ،بتیسون هشدار داد که دیگر بودجه مازادی باقی نمانده است که هدف اعمال سیاست های کاهش
.هزینه ای دولت قرار بگیرد

این رئیس پلیس انگلیس گفت که پلیس در شرایط فعلی حریف اعتراضات می شود اما هرگونه کاهش بیشتر بودجه پلیس بعد
.از سال  0105میالدی توانایی آن را برای مقابله با اختالالت تجدید شده خیابانی به خطر می اندازد
این اظهارات و هشدار بتیسون یک سال بعد از آن مطرح شده است که پلیس لندن مجبور شد صدها پلیس را از سراسر
.انگلیس و ولز احضار کند تا هرج و مرج رو به گسترش در این کشور را سرکوب کنند

بتیسون اعالم کرده است :ما هر آنچه را که از ما خواسته می شود بدون شکایت انجام می دهیم اما هشدار و یادآوری من
برای کسانی که تصمیم می گیرند این است که درباره (نتیجه اجرای سیاست کاهش بودجه پلیس و ) پاسخ و واکنشی که
.هنگام وقوع بحران می گیرید بیشتر فکر کنید
دیوید کرامپتون" رئیس پلیس "ساوت یورک شایر" است که با اظهارات بتیسون ابراز موافقت کرده و گفته است :ما نهایت "
.کاهش بودجه پلیس) روی نیروهای خط مقدم خود را به حداقل برسانیم(تالش خود را می کنیم تا تاثیر

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشته است که  34نیروی پلیس انگلیس و ولز باید مبلغی معادل  0.3میلیارد دالر تا پایان
فعالیت این دوره پارلمان کشور صرفه جویی کنند تا بتوانند با کاهش بودجه در هزینه های مرکزی دولت و همچنین افزایش
پرداخت ها و بهای سوخت مقابله کنند؛ در این بین حداقل  05هزار مامور پلیس و  05هزار و  011نیروی پشتیبان کاسته
.خواهند شد که این میزان پائین ترین حد توان پلیس در بیش از یک دهه گذشته خواهد بود
تلگراف" نوشت نگرانی فزاینده ای که وجود دارد این است که اقتصاد متزلزل انگلیس منجر شود دوره اعمال سیاست های "
ریاضت اقتصادی در این کشور طول بکشد و به زمانی فراتر از پایان انتخابات پارلمانی در این کشور برسد و "بازنگری
.جامع هزینهها" در دوره بعدی پارلمان به اعمال کاهش بیشتر هزینه ها در بودجه پلیس بینجامد

