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سخن ماه:

بهینه سازی یارانه ها
و
مالیات سوخت و انرژی
اشاره:
خواننده ای می پرسد:
 -1نفهمیدم باالخره با پرداخت یارانه موافقید یا مخالف ؟ روشن تر توضیح بدهید.
 -2منظور شما از گران یا واقعی چیست؟ بیشتر توضیح بدهید.

 -3مطالب عنوان شده نظر نویسنده است یا نظر اتاق؟
در پاسخ پرسش های خواننده گرامی که متوجه نشدم عضو اتاقند یا خواننده خبرنامه،درپاسخ به
پرسش نخست اینکه ،نه تنها با پرداخت یارانه ها موافقم  ،بلکه آن را اکنون از عمده ترین ابزارها برای
رویا رویی با کاستی های اقتصادی کشور می دانم.البته نه به صورتی که قانون آن به تصویب رسید و
در دست اجراء می باشد .زیرا با توجه به فلسفه وجودی اندیشه پشت بهینه سازی یارانه ها ،نقض
غرض شده است .اندیشه ی بهینه سازی یارانه ها که به صورت عام به تولید و مصرف پرداخت می
شد و نوعی اتالف منابع محسوب بود ،برای جلوگیری از آن ،از طریق بهینه سازی یارانه ها و واقعی
سازی قیمت هانخست در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح و پیشنهاد شد .با روشن بودن
اینکه واقعی سازی قیمت ها افزایش قیمت هارا در پی خواهد داشت و گروه آسیب پذیر جامعه که
منظور افراد و خانواده های زیر ودر خط فقر ،ازجمله جامعه های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان
بهزیستی ،معلولین و از کار افتادگان ،خانواده های بدون سر پرست ،سالمندان و بازنشستگان می
باشند که در آن زمان تعداد شان کمی بیش از بیست ملیون نفر برآوردشده بود ،توان پرداخت قیمت
های واقعی رانخواهند داشت  ،پیشنهاد این بود گه با واقعی سازی تدریجی قیمت عرضه ی سوخت
وانرژی ،بخشی از وجوه حاصل از افزایش قیمت سوخت و انرژی برای کاهش هزینه زندگی گروه های
مذکور در اختیار سازمانی به طور نمونه تاٌمین اجتماعی گذارده شودتا آنکه این سازمان براساس
سازوکاری ویژه دربرابرصدور کارت های معافیت پرداخت هزینه تحصیل– دو فرزند– بهداشت ودرمان،
حمل ونقل درون شهری ومیان شهری -با 05درصد تخفیف  ، -سهم بیمه های اجتماعی واحتماال
مالیات و ...به سازمان های ذیربط پرداخت نماید .فاقدین مسکن نیز با استفاده از خانه های سازمانی-
به طور مثال مسکن مهر -به عنوان مستاجر باپرداخت اجاره بهائی در حد هزینه نگاهداری بنا مورد
حمایت قرار گیرند.اما قانون مربوط ،به گونه ای مورد تصویب قرار گرفت که در واقع نقض غرض شد و
بارآور کاستی هایی گردید که آثار آن همچنان ادامه دارد.
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اکنون پیشنهاد این است که شیوه ی تامین منابع مالی ونحوه پرداخت یارانه به نحوی اصالح شود که
اوال به جای افزایش قیمت سوخت وانرژی که تشدید کننده تورم است و به هیچ روی مورد توصیه نمی
باشد ،از کلیه مصرف کنندگان سوخت و انرژی ،به استثنای واحدهای تولیدی کاالهای صادراتی
ووسائط نقلیه عمومی مالیات سوخت وانرژی اخذ شود ویارانه نیز با تخصیص بخشی از درآمد مالیاتی
مذکورفقط به مصرف کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیرمذکور و به نحو مورد اشاره برسد.
پاسخ پرسش دوم نیز روشن است .قیمت واقعی قیمت تمام شده کاال وخدمات به اضافه سود
عادالنه است ،که البته در کشور ما به سبب سیاست های پولی – مالی ناراست و سوء مدیریت فوق
العاده باالست که برای کاهش آن باید چاره جویی شود.درحالی که گران یا به طورکلی گران فروشی
زمانی مطرح است که قیمت به مراتب بیش از قیمت واقعی عرضه شود.
واما ،باال رفتن قیمت های کنونی را نباید گرانی تلقی کرد ،زیرا ناشی از دوعلت اساسی می باشد:
یکی اینکه در گذشته نزدیک بخشی از قیمت تمام شده به شیوه های گوناگون توسط دولت تامین
می شد ،دیگر اینکه بخش عمده ی آن ناشی از کاهش غیرقابل تصور قدرت خرید پول ملی – ریال –
است که جز فقر فرا گیروهمه جانبه که همواره مورد تذکر بوده است نیست .واقعیتی که پیش از این
همین نمایندگان کنونی بخش خصوصی وبرخی بازرگانان اصطالحا بزرگ یا کوچک آن را تبلیغ ودنبال
می کردند .
در پایان پاسخ پرسش سوم این است که نوشته های خبرنامه با آنکه نظرات نویسندگان مربوط می
باشد ،اما برگرفته از نظرات ارائه شده در کمیسیون های تخصصی اتاق است.
دکتر امیرهوشنگ امینی

اخبار اتاق ها
اخبار اتاق ایران و انگلیس
برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره

اتاق.

یکصد و هجدهمین جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس با حضورکلیه
اعضاء راس ساعت  10:55روز سه شنبه  1332/51/20در محل دبیرخانه اتاق تشکیل گردید .در این
جلسه آقای دکتر علی شرقی به علت بیماری و عزیمت به خارج حضور نداشتند ،مشاورین عالی نیز
که در سفر خارج بسر می بردند حضور نیافته بودند.
در این جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی به ویژه درمورد تورم توام با رکود حاکم به تفصیل بحث شد.
آقای مهندس خاموشی ضمن برشماری علل تورم موجود ،آن را کمابیش ناشی از باال رفتن نرخ ارز
عنوان کرده اضافه نمودند که هر یک تومان افزایش نرخ ارز درصدی به نرخ تورم اضافه می کندو. ...
سپس جلسه وارد دستور شد.نخست عملکرد دبیرخانه در اسفند ماه قرائت شد و مورد تائید قرار
گرفت.
درمورد سفر به انگلیس مقرر گردید تدارک الزم بعمل آید و اطالع رسانی شود.
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درمورد استفاده از وجودشخص مورد پیشنهاددر دبرخانه مقرر گردید مطالعه الزم انجام و سپس اقدام
شود.
درمورد افزایش حقوق و دستمزد بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید وفق بخشنامه وزارت کار اقدام
شود.
در مورد مسائل ومشکالت اقتصادی کشور و برنامه اتاق در سال حاری تبادل نظرشد و مقررگردید کلیه
اعضاءمحترم هیات مدیره نظروپیشنهاداتشان را در مورد چگونگی کار در دور آینده ریاست جمهوری مکتوب
نموده برای جمع بتدی به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند ودبیرخانه نیزحاصل کاررا برای ارائه به مقامات
ذیربط آماده ودر جلسه آتی مطرح نماید
در مورد پیشنهاد ادغام کمیسیون های آموزش و فناوری های نوین و بازرگانی وصنعت وگردشگری در
یک کمیسیون مطرح و مورد موافقت قرار کرفت .
جلسه راس ساعت  13پایان پذیرفت.

برگزار جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
 -1کمیسیون بازرگانی،صنعت وفناوری های نوین

 -2اولین جلسه کمیسیون های آموزش و فناوری های نوین و بازرگانی ،صنعت و
گردشگری که بنابه پیشنهادتعدادی از اعضاءدو کمیسیون و موافقت هیات مدیره درهم
ادغام شده بود با حضور تعدادی از اعضاءدو کمیسیون راس ساعت  2بعد از ظهر در
محل دبیرخانه اتاق تشکیل گردید .بعد از توضیح دکتر امینی مبنی بر اینکه در واقع این
اولین جلسه کمیسیون در سال جاری می باشد ،جلسه به تبادل اخبار اقتصادی
پرداخت ،نخست خانم نقوی از رفتار شرکت های انگلیسی و به عنوان نمونه شرکتی
که ایشان نمایندگی آن را برعهده دارد  ،مبنی بر اینکه در حال از انجام هرگونه داد و
ستدی با ایشان خودرا معذور اعالم کرده است .سپس درباره افزایش هزینه ها و آثار
آن بر تولید بحث و گفت و گو شد.پس از آن جلسه وارد دستور شد.نخست انتخابات
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هیات مدیره انجام و آقایان جعفر ذره بینی و حمزه نژاد و خانم شهابی به ترتیب به
عنوان رئیس ،نایب رئیس و منشی کمیسیون انتخاب شدند.
س پس درباره برنامه مقرر گردید ،کمیس یون در طول س ال جاری با بررس ی نمایش گاه ها و
رویدادهای اقتص ادی برنامه حداقل اعزام س ه هیات به انگلیس را به هیات مدیره پیش نهاد
نماید ،در ض من هر ماه برنامه ماه بعددر چارچوب برنامه مص وب مجمع برای س ال جاری اقدام
شود.
در پایان مقرر گردید در جلس ات آتی کمیس یون از اعض ائی که در س ال گذشته سه بار غیبت
داش ته اندو در س ال جاری فقط ثبت نام کرده ولی غیبت غیر موجه می نمایند دعوت به عمل نیاید،
همچنین مقرر گردید جلسات ساعت  11الی  10برگزار شود.
جلسه راس ساعت  11پایان.
 -3کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها:

نخس تین جلس ه کمیس یون تس هیل
سرمایه گذاری و مشارکت ها در سال جاری با حضوربیشترین تعداد اعضاء راس ساعت 11:55
روز چهارش نبه  ،1332/52/11در محل دبیرخانه اتاق تشکیل گردید .آقایان مهدوی و هامون که
در سفر خارج بودند با خبر قبلی در جلسه حضور نیافته بودند.

در این جلس ه پس از تبادل اخبار اقتصادی ،آقای طاعتی مدیرعامل شرکت نقطه شمال درباره
پروژه تکمیل زندگی ایرانیان توض یحات کامل ارائه و به پرس ش های اعض اء در زمینه پیش رفت
کار پاسخ دادند.
ض منا با توجه به دس تور جلس ه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انجام و آقای دکتر امینی به
س مت رئیس ،خانم زهرا نقوی به عنوان نایب رئیس و آقای س یدمحمد رض وی ش یرازی به
عنوان منشی انتخاب شدند.
درباره برنامه س ال جاری اعضاء بر این باور بودند که برنامه هر ماه در چارچوب برنامه کلی اتاق
ماه به ماه ارائه شود .ضمنا مقرر گردید از خانم ها و آقایان غایب استفسار شود چنانچه امکان
حض ور آنها در جلسات فراهم نیست،از این پس از ایشان دعوت به عمل نیاید و شخص دیگری
جایگزین شود .همچنین مقرر گردید جلسات ساعت  10الی  13برگزار شود.
جلسه ساعت  10:55پایان پذیرفت.
-

کمیسیون عضویت:

کمیس یون عض ویت در قرو ردین ماه س ال جار با عض ویت خانم زهرا
نقوی و به ریاس ت دکتر امینی از طرف خود وبه نیابت از طرف دکتر علی ش رقی غض و
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-

دیگر کمیس یون س اعت س ه بعد از ظهر س ه ش نبه  20فروردین ماه  1332در محل
دبیرخانه اتاق تشکیل گردید وبا ده مورد تمدید عضویت موافقت به عمل آورد.
ضمناَ پیشنهادشد عضویت آقای حمزه نژاد در کمیسیون به هیات مدیره برده شود.
جلسه راس ساعت  14پایان پذیرفت

اخبار اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران:
گردهمایی و مهمانی بهاره اتاق بازرگانی برتانیا و ایران
بنابه اعالم دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران ،گردهمایی اعضاء و مهمانی بهاره اتاق مذکور
در سال جاری که قرار بود در بیست و سوم ماه می در تراولر کالب وزارت امور خارجه بریتانیا
واقع در پال مال استریت برگزار شود ،درساعت  11همان روز در محل اتاق وهمان تعداد مدعو
انجام شود .در این گردهمایی افزون بر لرد المونت رئیس اتاق بریتانیا وایران چند تن از اساتید و
کارشناسان ارشد انگلیسی نیز درباره روابط اقتصادی دو کشور و همچنین تحریم های اقتصادی
سخن رانی خواهند کرد.
اخبار کوتاه اقتصادی ایران و جهان
اخبار کوتاه اقتصادی ایران:
مجلس کلیات الیحه بودجه را تصویب کرد

کمیسیون تلفیق کلیات الیحه بودجه را رد کرد و برای اظهار نظر به مجلس بازگرداند

روزسه شنبه 20 ،فروردین ( 1١آوریل) ،مجلس پس از بررسی کلیات الیحه بودجه سال
 ، 1332با  131رای موافق ،در برابر  2١رای مخالف و  13رای ممتنع کلیات الیحه بودجه سال
کل کشور 1332را تصویب و موافقت کردندوالیحه رابرای ادامه بررسی به کمیسیون تلفیق
بازگردانده شد
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 ،کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته کلیات الیحه بودجه سال جاری را رد کرد و خواستار
.بررسی آن در صحن علنی مجلس شد
در جلسات صبح و عصر روز سه شنبه ،نمایندگان موافق و مخالف الیحه بودجه در رد یا تایید
کلیات الیحه بودجه سخنرانی کردند و سپس در مورد نظر کمیسیون تلفیق رای گیری به عمل
.آمد
در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه ،الیاس نادران ،نماینده تهران ،از اینکه محمود احمدی نژاد،
رئیس جمهوری ،در جلسه بررسی کلیات بودجه حضور ندارد انتقاد کرد و گفت که باید
.رسیدگی به این موضوع تا حضور رئیس جمهوری به تعویق افتد
رئیس مجلس در پاسخ گفت که رئیس جمهوری در سفر خارج به سر می برد و افزود که
.مجلس می تواند بدون حضور او نیز به کار خود ادامه دهد
حمید رسایی ،نماینده دیگر تهران ،با استناد به موادی از آیین نامه داخلی مجلس ،اقدام
کمیسیون تلفیق در رد کلیات بودجه را غیرقانونی توصیف کرد و گفت که این کمیسیون تنها
حق دارد که گزارش های کمیسیون های تخصصی مجلس را بررسی و آنها را تلفیق کند و
.نتیجه را به مجلس گزارش دهد
رئیس مجلس گفت که هیات رئیسه مجلس این موضوع را بررسی کرده و در نهایت ،تصمیم
گرفته شد که دیدگاه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و در مورد آن رای گیری
.شود
در جریان مذاکرات پیرامون کلیات الیحه بودجه ،بیست تن از نمایندگان در موافقت یا مخالفت با
رد کلیات بودجه سخنرانی کردند و به دفاع یا انتقاد از رویکرد دولت در بودجه سال جاری
.پرداختند
.نماینده دولت نیز در این جلسه ،به دفاع از این الیحه و کلیات آن پرداخت
در جلسه بعد از ظهر مجلس ،در مورد نظر کمیسیون تلفیق رای گیری به عمل آمد و
.نمایندگان ،با رد نظر کمیسیون تلفیق ،کلیات بودجه را تایید کردند
.به این ترتیب ،الیحه بودجه برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تلفیق فرستاده می شود
این نخستین باری نیست که کمیسیون تلفیق با کلیات الیحه بودجه دولت مخالفت می کند
.اما نمایندگان این نظر را نمی پذیرند
سال گذشته نیز کمیسیون تلفیق ،ضمن انتقاد از کلیات بودجه ،آن را برای اظهار نظر به صحن
.علنی مجلس فرستاد اما نمایندگان این کلیات را تایید کردند
6

سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس Http://www.ibchamber.org :

خربنامه مشاره  61اردیبهشت6931
فهرست مطالب :سخن ماه ،اخبار کوتاه اتاق های ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان

'تحریم اقتصادی و بحران ارزی قیمت جاری مسکن را باال برد

مرکز آمارایران پاییز پارسال قیمت خانه در تهران به طور متوسط یک و نیم برابر سال قبل از
آن افزایش یافت.
ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه  ،دلیل باالرفتن قیمت مسکن در سال  1331را افزایش قیمت
ارز و سکه ،تحریم اقتصادی و حذف یارانهها اعالم کرده است.
به خبرگزاری مهر گفت :از شهریور ماه سال گذشته "تحریم های اقتصادی با برهم ریختن جو
افزایش حبابی" قیمت سکه و ارز شد که این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر "روانی بازار"
باعث.گذاشت
به گفته وی ،اجرای طرح هدفمندی یارانهها هم قیمت مصالح ساختمانی را باال برد
دولت در سالهای گذشته سعی کرد با اجرای طرح مسکن مهر از باالرفتن قیمت مسکن
.جلوگیری کند
اما ایسنا ،خبرگزاری دانشجویان ایران ،بر اساس تازهترین اطالعات مرکز آمار گزارش داده
است که قیمت هر متر خانه مسکونی در شهر تهران ،در پاییز  1331نسبت به سال قبل ،به
.طور متوسط یک و نیم برابر شده است.
قیمت زمین و خانههای کلنگی هم به طور متوسط در همین مدت ،حدود  15درصد افزایش
.یافته است که در قیاس با درصد کاهش قدرت ریال درهمین حدود کاهش یافته است.
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تهران گرانترین و بوشهر ارزانترین
بر اساس گزارش دیگری که در سایت مرکز آمار ایران منتشر شده ،در شش ماه نخست سال
 1331قیمت ساختمانهای مسکونی در کل ایران به طور متوسط متری  315هزار تومان بوده
.است .از این نظر تهران گرانترین و بوشهر ارزانترین استان ایران است
در استان تهران ،پایتخت ایران ،به طور متوسط مسکن متری  2میلیون و  215هزار تومان خرید
.و فروش شده است .این مبلغ در استان بوشهر  233هزار تومان بوده است
گرانترین منطقه در تهران' ،منطقه یک' در شمال شهر است که خانهها در آن به طور متوسط
.متری  0میلیون تومان خرید و فروش شده است
آمارهای سایت مرکز آمار ایران ،فقط شامل قیمت مسکن در شش ماه نخست سال 1331
.است

مسکن مهر هم مانع تورم نشد
به گفته آقای صومعلو ،افزایش قیمت مسکن تا شهریور کمتر از نرخ تورم بوده است و با وجود
.اقتصادی بعد از شهریور ،1331بخش مسکن "آرامش بیشتری" داشته است بروز بحران
قیمت مسکن در دوره اول دولت محمود احمدینژاد افزایش چشمگیری داشت .اما دولت در
.دوره دوم سعی کرد با اجرای طرح مسکن مهر قیمتها را کنترل کند
فقط گزارشها نشان میدهد که این طرح با وجود کلیک چند میلیارد دالر سرمایهگذاری
.توانست در دورهای کوتاه مانع افزایش قیمت شود
در یک سال گذشته در شرایط دشوار اقتصادی ،طرح مسکن مهر نیز به دلیل کاهش
.درآمدهای دولت و باالرفتن قیمت مصالح ساختمانی با مشکالت جدی مواجه شد
با شروع اجرای طرح مسکن مهر ،بعضی کارشناسان اقتصادی این انتقاد را مطرح کردند که
مداخله دولت در بخش مسکن سیاست مناسبی نیست ،بلکه دولت باید زمینههای
.سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند

'مسکن مهر موفق بود ،سوداگران نمیگذارند'
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی این انتقادها را رد کرده و گفته است "در دولت نهم و دهم
بیش از چهار میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است که بیش از نیمی از آنها به
متقاضیان تحویل داده شده است .یک میلیون و  215هزار واحد دیگر هم امسال به پایان
".میرسد
8

سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس Http://www.ibchamber.org :

خربنامه مشاره  61اردیبهشت6931
فهرست مطالب :سخن ماه ،اخبار کوتاه اتاق های ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان

آقای نیکزاد گفته  21میلیون و  155هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما تعداد خانوارها
 21.میلیون و  255هزار است
به گفته وزیر راه و شهرسازی ،خانه به اندازه کافی است اما سوداگری باعث سودهای کالن
در بخش مسکن شده است

خانوادههای ایرانی کمتر حاضرند بچهدار شوند


رئیس مرکز آمار ایران گفته است که خانوادههای ایرانی کمتر از گذشته حاضر به داشتن بچه
هستند
رئیس مرکز آمار ایران گفت که خانوادههای ایرانی کمتر از گذشته حاضر به داشتن بچه
هستند و به همین دلیل رشد جمعیت "به شدت" کاهش پیدا کرده است.
عادل آذر ،رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه دوم مهرماه ( 23سپتامبر) گفت در حالیکه
خانوادههای ایرانی در سال  1311حاضر به داشتن سه بچه بودهاند ،این رقم در سال 1335
به یک و نیم بچه رسیده است و این یعنی "خانوادههای ایرانی کمتر حاضر به داشتن بچه
هستند".
آقای آذر که در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود با اشاره به اینکه رشد جمعیت ایران از
 1۶12در سال  1311به  1۶23در سال  1335رسیده است.
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پیش از این آیت هللا علی خامنهای رهبر و محمود احمدینژاد ،رئیس جمهور ایران در اظهاراتی
جداگانه داشتن تعداد کم فرزند را مورد انتقاد قرار دادند و از خانوادههای ایرانی خواستند که
بچههای بیشتری داشته باشند.
در پی این اظهارات ،دولت ایران سیاستهای کنترل جمعیت خود را به طور کامل متوقف کرد و
حتی طرحهایی برای تشویق بیشتر خانوادهها برای داشتن فرزند بیشتر اجرا کرد.
اما به نظر میرسد مشکالت اقتصادی همچنان عامل اصلی عدم تمایل خانوادهها به داشتن
فرزند بیشتر است.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین از اینکه امید به زندگی در ایران "به شدت در حال افزایش
است" خبر داد و گفت که این رقم در بین آقایان  02سال و در بین خانمها  0.۶1سال است.
گزارش رئیس مرکز آمار ایران در صحن علنی مجلس بر مبنای کلیک گزارش سرشماری
عمومی نفوس و مسکن است که اخیرا منتشر شده است.
به گفته آقای آذر این سرشماری توسط  11.هزار نفر طی  25روز در آبان ماه سال گذشته
( )1335تهیه شده است.

اخبار کوتاه اقتصادی جهان:
اولین کنگره سراسری حزب آلمانی مخالف یورو ا

برند لوک ،از بنیانگذاران حزب جدید گفته است :میخواهد واحد مشترک پولی یورو به تدریج
کنار گذاشته شود
یک حزب کوچک جدید آلمانی که مخالف یورو ،واحد مشترک پول هفده کشور اروپایی ،است
.اولین کنگره سراسری خود را برگزار خواهد کرد
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حزب 'راه دیگر برای آلمان' خواستار حذف یورو و بازگشت کشورهای اروپایی عضو حوزه یورو به
.واحدهای پول ملی خود است
نظرسنجی ها حکایت از آن دارند که این حزب بختی برای پیروزی در انتخابات عمومی آینده
(در ماه سپتامبر) را ندارد ،اما می تواند با گرفتن بخشی از آرایی که ممکن بود به حزب حاکم
دموکرات مسیحی داده شوند ،کار انتخاب مجدد آن حزب و آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،را
.دشوار کند
برند لوک ،استاد اقتصاد و یکی از بنیان گذاران این حزب به بیبیسی گفته است که می
.خواهد واحد مشترک پولی یورو به تدریج کنار گذاشته شود
او می گوید" :ما فکر می کنیم که اروپا با حفظ یورو به عنوان پول مشترک با مشکل روبرو
است .برخی از کشورهای حوزه یورو برای رقابتی کردن اقتصادهای ملی خود نیاز به کاهش
".ارزش پول دارند و البته در چهارچوب یورو نمی توانند چنین کنند
آقای لوک از ایتالیا ،یونان ،اسپانیا ،پرتغال و فرانسه به عنوان نمونه کشورهایی یاد کرد که به
.کاهش ارزش پول نیاز دارند
او می گوید حزب 'راه دیگر برای آلمان' مخالف همبستگی اروپا نیست ،اما حفظ یک واحد پول
با یک قاعده اقتصادی برای کشورهایی که اقتصادهای متفاوتی دارند به جای حل مشکالت،
.آنها را تشدید می کند
این حزب که ماه گذشته (ماه مارس) تاسیس شد حمایت تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی
.و همچنین حامیان پیشین حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل را به دست آورده است
با این حال ،نظر سنجی ها حکایت از آن دارند که تنها حدود یک سوم از مردم آلمان مخالف
حفظ یورو به عنوان واحد مشترک پولی هستند
بانک مرکزی انگلستان چرچیل پنج پوندی چاپ میکند
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بانک مرکزی انگلستان اعالم کرده که از سال  2511پشت اسکناسهای  1پوندی تصویر
.وینستون چرچیل ،نخستوزیر دوران جنگ را چاپ میکند
رئیس بانک مرکزی انگلستان گفته که وینستون چرچیل به دلیل اهمیتی که به عنوان
".قهرمان تمامی جهان آزاد" داشته به این منظور انتخاب شده است
هماکنون تصویر الیزابت فرای ،از شخصیتهای َ
خ ِیر قرن نوزدهم که به ویژه به وضع زندانیان
.رسیدگی میکرد ،پشت اسکناس  1پوندی نقش بسته است
چارلز داروین زیستشناس ،آدام اسمیت اقتصاددان و جیمز وات مخترع دیگر شخصیتهایی
هستند که پشت اسکناسهای انگلستان تصویر شدهاند .روی اسکناسها هم چهره ملکه
.الیزابت چاپ میشود
در اسکناسهای جدید کنار تصویر چرچیل جمله مشهورش که "چیزی ندارم که تقدیم کنم مگر
خون ،رنج ،اشک و عرق" نوشته شده است .او این جمله را به هنگام روی کار آمدنش در
.مجلس بریتانیا بیان کرد
در پس زمینه ساعت بیگ بن روی ساعت سه ایستاده که زمان تقریبی همان سخنرانی
است .همچنین تصویری از جایزه نوبل ادبیات ،که در سال  1313به چرچیل رسید در طراحی 1
.پوندی جدید به چشم میخورد
وینستون چرچیل در دوران جنگ جهانی دوم ربری بریتانیا را به عهده داشت و بسیاری او را
.مهمترین نخستوزیر بریتانیای معاصر میدانند
شعر چرچیل به حراج گذاشته می شود

این شعر شامل چهار قطعه ده خطی است که هر کدام با نام یک مرز دوردست در امپراتوری
بریتانیا پایان می یابد
12

سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس Http://www.ibchamber.org :

خربنامه مشاره  61اردیبهشت6931
فهرست مطالب :سخن ماه ،اخبار کوتاه اتاق های ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان

انتظار می رود که تنها شعر شناخته وینستون چرچیل ،نخست وزیر سابق بریتانیا ،که مربوط
به دوران بزرگسالی اش است ،در حراجی بونهامز در لندن تا  11هزار پوند به فروش برسد.
گمان می رود این شعر  .5خطی با عنوان "اسم رمز مدرن" در سال  1133یا  1355سروده
شده باشد ،یعنی زمانی که او در میانه دهه  25زندگی اش در خارج از انگلستان در ارتش
خدمت می کرد.
اندرو موشن ،ملک الشعرای سابق ،این شعر را متکلف ،قدیمی و در لحظاتی غافلگیر کننده
توصیف کرده بود.
وینستون چرچیل در کودکی در مدرسه هارو یک جایزه شعر هم برده بود.
این شعر که روی برگه های ارتش و با مداد آبی نوشته شده شامل چهار قطعه ده خطی
است که هر کدام با نام یک مرز دوردست در امپراتوری بریتانیا پایان می یابد.
از جمله این مرزها وای های وای ،شهری در شرق چین ،و سوکوتو ،شهری در نیجریه است.
این شعر که آن را روی دیویس ،دالل بازنشسته آثار مکتوب ،کشف کرده با این عبارت شروع
می شود" :سایه بر ساحل می افتد ،چراغ های جست و جو بر دریا چشمک می زنند،
سکوت یک ناوگان پرقدرت ،حکایت از هیاهویی دارند که هنوز فرا نرسیده است".
وینستون چرچیل در سال  1131به کوبا و از آنجا در سال  1131به هند منتقل شد.
او از سال  1133تا  1355در جنگ بوئر در جمهوری آفریقای جنوبی شرکت داشت.

ممانعت بریتانیا' از پرداخت بدهی شرکت شل به ایران با غذا و دارو

پیش ترسردار قاسمی وزیر نفت ایران از توافقی برای پرداخت بدهیهای شل خبر داده بود
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خبرگزاری رویترز از قول منابع خود میگوید که دولت بریتانیا اجازه نداده است شرکت نفتی
.شل بدهی خود به دولت ایران را از طریق ارسال غذا و دارو تسویه کند
هفته گذشته رستم قاسمی ،وزیر نفت ایران ،از دستیابی به توافقی با شرکت شل برای
پرداخت بدهیهای این شرکت خبر داده بود.
رویترز از قول یک منبع نزدیک به شل نقل کرده است" :سیاست میآید و میرود ،اما شل و
سهامدارانش باید بدهی خود را بپردازند تا رابطهشان را با یک تولیدکننده عمده نفت چون
ایران حفظ کنند".
شل تا زمانی که امکان معامله با ایران وجود داشت و پیش از سر رسیدن موعد تحریمهای
یکجانبه اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران ،خریدار نفت این کشور
بود و از بابت خریدهای سال  2512خود ،به آن  2۶3میلیارد دالر بدهکار است.
وزارت دارایی بریتانیا تاکنون توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است .همچنین شل در تماس با
بیبیسی فارسی این خبر را تایید یا تکذیب نکرد و بدون ارائه جزئیات اعالم کرد که این
شرکت در چارچوب تحریمهای بینالمللی فعالیت میکند.
ایران از سال گذشته با مشکالت بسیاری برای فروش نفت و همچنین انتقال درآمد حاصل از
فروش آن روبه رو بوده است .برآورد میشود که ایران دهها میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد،
هرچند با اعمال تحریمهای بانکی ،به آنها دسترسی ندارد.
تحریمهای ایاالت متحده و اتحادیه اروپا شامل اقالم غذایی و دارویی نمیشود .با این حال
واردات این اقالم ،با توجه به عدم دسترسی به نظام بانکی جهانی برای ایران ممکن نیست.
هشدار نسبت به تجارت عاج فیل و شاخ کرگدن

عاج فیل در آسیا به راحتی و به طور قانونی به توریستها عرضه میشود .منبع اصلی بسیاری از آنها
در آفریقا ست
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در نشست کنوانسیون تجارت بین المللی گونههای در معرض خطر (سایتیس) که در بانکوک
پایتخت تایلند جریان دارد ،نسبت به آینده فیل و کرگدن آفریقایی به دلیل تجارت عاج و شاخ
این حیوانات هشدار داده شده است.
کنوانسیون تجارت بین المللی گونههای در معرض خطر ،موسوم به سایتیس همچنین درحال
بررسی راههای حفاظت از کوسهها و صدها گونه درخت است


در این نشست که تا روز  1.مارس ادامه خواهد داشت  05پیشنهاد برای نظم بخشیدن به
تجارت گونهها بررسی خواهد شد.
آکیم استاینر مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در این نشست گفت که جهان برای
مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش باید بیشتر بکوشد.
او گفت تجارت غیرقانونی عاج فیل و شاخ کرگدن که ارزش آن به یک میلیارد دالر میرسد،
میتواند به نابودی این دو موجود در حیات وحش منجر شود.
او در نطقی برای نمایندگان سازمان جهانی حفاظت از گونههای در معرض خطر گفت که
شکار غیرقانونی عاج فیل و شاخ کرگدن اکنون در اوج خود طی چند دهه اخیر قرار دارد و این
وضع ناشی از تقاضای باال در آسیاست.
عالقه تازه نسبت به فعالیتهای سایتیس حداقل تا حدودی ناشی از جریانهای نگران کننده
ای است که در شکار ،کشتار و تجارت غیرقانونی فیل و کرگدن آفریقایی وجود دارد که برای
کسب عاج و شاخ این حیوانات انجام می شود.
ارقام کنونی از هر زمان در چند دهه اخیر بدتر است.
این روند دستاورهای خوب یک دهه اخیر در حفاظت از محیط زیست را به خطر می اندازد و
میتواند بقایای این حیوانات را تهدید کند.
استیون برود مدیر گروهی به نام "ترافیک" که شبکه ای برای نظارت بر محصوالت حیات وحش
است به بخش جهانی بیبیسی گفت که هر کشور باید در داخل مرزهایش مسئولیت پایان
تجارت عاج را بر عهده بگیرد.
او از وضعیت در تایلند ابزار نگرانی زیادی کرد ،کشوری که گفته میشود بازار قانونی آن به
شکار وسیع غیرقانونی در آفریقا دامن میزند.
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وی گفت" :در تایلند به خصوص کارهای مشخص و روشنی وجود دارد که می توان انجام داد.
در حال حاضر ،یک تجارت قانونی عاج در تایلند جریان دارد که قرار است فقط از عاج فیل
آسیایی اهلی شده در تایلند باشد .حدود دو هزار راس از این فیلها در تایلند هستند و البته
بعضی از آنها میمیرند و دولت و سیاست دولتی اجازه عرضه عاج آنها در بازار را میدهد .در
حقیقت مقدار زیادی از عاج قاچاق شده در اینجا از آفریقا می آید و به بازار رخنه میکند و
بخش اعظم عاج عرضه شده را تشکیل میدهد .تایلند میتواند به راحتی این موضوع را تغییر
دهد".
حدود پنج هزار فروشگاه ،بوتیک و کیوسک در تایلند وجود دارند که به جهانگردان محصوالت
ساخته شده از عاج عرضه میکند.
نخست وزیر تایلند در سخنانی در این نشست اذعان کرد که سیستم جاری امکان
سوءاستفاده را فراهم میکند.
اما یینگالک شیناواتارا اضافه کرد که که او قوانین کشور را برای ممنوع کردن تجارت قانونی عاج تغییر
خواهد داد.
او گفت که این کار باعث حفاظت از فیلهای وحشی و اهلی تایلند و همچنین آفریقایی خواهد شد.
در مجموع حدود  1155فیل در تایلند وجود دارند که  2155راس آنها وحشی هستند.
تصور میشود که این کشور از نظر بزرگی بازار عاج پس از چین دوم باشد.
عاج معموال به شکلی بیرحمانه پس از کشتن فیلها در سراسر آفریقا بریده و قاچاق میشود.
تخمین زده میشود که روزانه  15تا  155فیل آفریقایی برای تامین تقاضا به قتل میرسند.
همزمان گزارشی در نشریه مقررات دریایی "مرین پالیسی" به عواقب ویرانگر ماهیگیری برای کوسه
ها پرداخته است.
محققان میگویند که ساالنه حدود  155میلیون کوسه در اثر ماهیگیری صنعتی از بین میروند.
محققان گفتند که این میزان نابودی خیلی باال است ،به خصوص برای این گونه آبزی که دیر به سن
تولید مثل میرسد.
عامل اصلی این وضع تقاضا برای باله کوسه مصرفی در یک سوپ مورد عالقه چینیهاست.
البته محققان اذعان میکنند که تعیین میزان واقعی صید کوسه در جهان بسیار دشوار است زیرا
دادههای موجود کافی و دقیق نیستند.
دانشمندان تخمین میزنند که میزان نابودی کوسهها در سال  13 ، 2515تا  203میلیون بوده است
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ارزش داراییهای یک بانک اسپانیایی 'منفی شد'

بانکیا بزرگترین بانک اسپانیایی است که با بحران معوقات رو به رو است
ارزش سهام بانک اسپانیایی بانکیا حدود 25درصد سقوط کرده است .این اتفاق پس از آن
میافتد که صندوق نجات بانکی اسپانیا ارزش داراییهای این بانک را منفی چهار میلیارد و
.دویست میلیون دالر اعالم کرده است
نیز ،که بانکیا از زیرمجموعههای آن است ،حدود منفی ده ) (BFAارزش کمپانی بیافای
.میلیارد یورو برآورد شده است
.مطابق این برآورد ،وامهای غیرقابل وصول بانکیا بیش از تخمینهای قبلی است
.به این ترتیب بانکیا تا افزایش سرمایه خود از شاخص سهام اسپانیا کنار گذاشته میشود
صندوق نجات بانکی اسپانیا گفته است کمپانی بیافای عالوه بر  .۶1میلیارد یورویی که در
.سپتامبر گرفته ،به  13۶1میلیارد یوروی دیگر نیاز دارد تا از ورشکستگی نجات پیدا کند
اسپانیا ،که پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا است ،در پی بحران اقتصاد جهانی و بحران مالی حوزه
.یورو با بحران پیچیده اقتصادی رو به رو شده است
نرخ بیکاری در اسپانیا بیشترین نرخ بیکاری اروپا است و همچنین خطر ورشکستگی بسیاری
.از بانکهای اسپانیایی را تهدید میکند
.بانکیا از ژوئیه  2511تاکنون بیش از 15درصد ارزش سهام خود را از داده است
پیش از این رهبران اتحادیه اروپات توافق کرده بودند که کمکی  30میلیارد یورویی برای نجات
نظام بانکی اسپانیا به این کشور بدهند
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