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 سخن ماه:

 دولت آینده و مشکل یارانه ها

 

این روزها هدف مند سازی یارانه ها از جمله موارد نقل بیشتر محافل و مجالس است. پرسشی که با 

و یارانه ها باید ؟چه کسانی بایستی مشمول دریافت یارانه شوند ، شودتاسف همچنان عنوان می 

 ؟چگونه پرداخت شود  که موجب تشدید تورم و نکث اقتصادی نشود

خست باید یادآور این معنا بود پاسخ به پرسش های دوگانه مورد اشاره ، ن ادایبه نظر می رسد پیش از

یارانه در کلیه کشورهای پیش رفته تعریف شده ومشخص اند. تسهیل زندگی آنان  دریافت ینمشمول که

از جمله وظائف اولیه کلیه دولت هائی می باشد که قانون بر اداره امور آنها حاکم است.از این رو در این 

کشورها همه ساله بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر درآمد خودرا برای تسهیل زندگی گروه های 

 کوربا عنوان توزیع مجدد درآمد تخصیص می دهند.مذ

افراد و  .چه کسانی باید مشمول طرح هدف مند سازی یارانه قرار گیرند که است ز روز روشنبنا براین 

 خانواده های در و زیر خط فقر وال غیر.

 بگذریم!

مالیات بر درآمد، روشن از آنجا که در کشور ما به لحاظ پایین بودن سطح درآمدهای مالیاتی به ویژه  واما

 واقعی سازی قیمت هابود که با قطع یارانه سوخت و انرژی و یارانه کاال و خدمات پرداختی که الزمه ی 

می باشد، گروه آسیب پذیر مورد اشاره در گذران زندگی روزمره خود با مشکل رو به رو اصالح اقتصاد و

ه التفاوت عرضه سوخت و انرژی با قیمت های خواهند شد،از این رو پیشنهاد شد موقتاً از محل ماب

 هزینه زندگی گروه آسیب پذیر کاهش داده شود.با اعمال مکانیزم های ویژه جدید، 

 اجرای طرح از آغاز بی توجه به فلسفه کاربا تصویب قانون مربوط در مسیر خطاباید توجه داشت که اما  

با مختصر تغییراتی ادامه خواهد یافت.واقعیتی  ، مسیری که همچنان ادامه دارد و بی تردیدقرار گرفت

در  که ناشی از ذهنیت شکل گرفته مجریان در اقتصاد دولتی حاکم می باشد..راهی که در هر حال

 سامان برانداز خواهد بود. صورت ادامه

ته خدر خور تاسف اینکه اکنون همچنان مسئولین و کارگزاران اداره امور مربوط و حتا برخی منتقدین فرهی

نیز به جای آنکه در پی آن باشند که چه کسانی باید مشمول طرح هدف مند سازی یارانه ها شوند، 

عنوان می کنند که تشخیص کسانی که نباید مشمول شوند، مشکل است.در حالی که همانگونه که 

ر نه صد در بارها عنوان شده است در آن واحد می توان به آمار و ارقام آن دسترسی پیدا کرد، البته اگ

 صد اما نزدیک به آن.



 ش

 

 8931تریماه 81ضماره خربانمه 

 ه واردهومقال اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

2 
 

به هر تقدیر باید توجه داشت که اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها با دو مشکل اساسی همراه 

است که چنانچه دولت آینده آن را برطرف نسازد حاصل آن جز تشدید تورم و تبعات ناشی از آن نخواهد 

 بود.

مورد اشاره مسئولین، فقط گروه آسیب نخست اینکه یارانه بایستی بی توجه به دهک های  -

 پذیری را شامل شود که عنوان شد آمارآن  نزدیک به صد در صد در اختیار است.

دوم اینکه پرداخت نقدی و کاالیی که در جایی عنوان شده بایستی با استفاده از مکانیزم مربوط  -

 با کاهش هزینه زندگی گروه مذکور جایگزین شود. به بیان روشن تر:

افراد مذکور با دریافت کارت عکس دار از پرداخت هزینه حمل و نقل داخلی معاف شوند  ¶

و دولت با عنایت به تعداد کارت های صادره هزینه مربوط را به مرجع مربوط پرداخت 

 نماید.

درصد تخفیف  05افراد مذکور با در دست داشتن کارت عکس دار از سفر بین شهری با  ¶

تقبل پرداخت مابه التفاوت هزینه های مربوط به دستگاه های برخوردار شوند و دولت م

 ذیربط شود.

افراد و گروه های مذکور با دریافت کارت عکس دار از خدمات بهداشت و درمان رایگان  ¶

 برخوردار شوند و دولت هزینه های مربوط را راساً پرداخت نماید.

رت عکس دار از تحصیل رایگان از افراد خانواده های مورد اشاره تا دو فرزند با دریافت کا ¶

 مقطع ابتدایی، دبیرستانی و دانشگاهی برخوردار شوند.

افراد و گروه های مذکور از پرداخت حق بیمه های اجتماعی معاف و دولت سهم آنان را  ¶

 پرداخت نماید.

به صورت اجاره، با اجاره بهایی در « مسکن مهر»از نظر مسکن، واحدهای فروش نرفته  ¶

 اداره واحد مذکور، به عنوان خانه های سازمانی گذارده شود.حد هزینه 

از هم اکنون افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری طبق قانون حداکثر  ¶

 هر سه سال یک بار افزایش یابد.

به جای افزایش قیمت سوخت و انرژی که سرمایه است و توزیع آن خالف اصول مالیات  ¶

ی با معافیت موقت وسایل حمل و نقل عمومی و واحدهای بر مصرف سوخت و انرژ

تولیدی صادرات محور، منابع مورد نیاز برای تامین مالی هدف مندسازی یارانه ها 

 استفاده شود و... .

روشن است که در اینصورت نه تنها تورم تشدید نخواهد شد، بلکه به جرئت نرخ تورم نیز کاهش 

 خواهد یافت.

 امیر هوشنگ امینی 

 دکتر در ااقتصاد سیاسی



 ش

 

 8931تریماه 81ضماره خربانمه 

 ه واردهومقال اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

3 
 

 اخبار اتاق ها

 اخبار اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس

جلسه هیات مدیره در تیرماه جاری طبق روال ساعت سه بعد از ظهر یک شنبه نهم تیرماه با حضور جناب آقایان 

امیرهوشنگ امینی، جعفر ذره بینی، مهندس علی حمزه نژاد، مهندس علینقی خاموشی، عالء میرمحمدصادقی، دکتر 

خانم مرضیه ابراهیمی، ریاست هیات مدیره، نواب رئیس و دبیرکل اتاق، خزانه دار و اعضاء هیات مدیره راس ساعت 

یج ادر محل دبیرخانه اتاق تشکیل گردید.در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی و بحث و گفت و گو درباره نت 51

سرمایه گذاری اتاق به لندن، به ویژه درمورد بازگشایی سفارت و تسهیل صدور  -حاصل از سفر هیات بازرگانی

ویزا، بحث درمورد مسائل و مشکالت اقتصادی کشور و برنامه هایی که بایستی در دولت آینده مورد اقدام قرار 

 گیرد، به بحث و گفت و گو نشست.

 رضیه ابراهیمی دریافت و مقرر شد در خبرنامه الکترونیکی اتاق منعکس شود.گزارش تهیه شده توسط خانم م

مرداد ماه برگزار شود و گزارش هیات  22سپس درباره برگزاری مجمع مذاکره و مقرر گردید مجمع در تاریخ 

لسه مدیره عنوان مجمع همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی و برنامه و بودجه اتاق در سال جاری در ج

 آتی مورد بررسی و تائید قرار گیرد.

 برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق

با توجه به تصمیم اعضاء کمیسیون ها، جلسات کمیسیون های بازرگانی، صنعت و فناوری های نوین، همچنین 

 کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها در تیرماه برگزار نگردید.

¢ĉĀÒÝ ûĀĊÆĊúí ć½vÀñ¾z 

جاری با حضور اعضا سال تیرماه  51 روز دوشنبه  51راس ساعت  جاری کمیسیون عضویتسال اه در تیرم

ه ب خانم زهرا نقوی، دکتر امینی به وکالت از سوی دکتر علی شرقی که در سفر خارج به سر می برند، کمیسیون

 درخواستهفت مورد با  کردید در این جلسه پس از بررسی درخواست های  دریا فتی ریاست دکتر امینی تشکیل 

 زیر موافقت به عمل آمد:عضویت  به شرح 

 آقای حمید بختیاری رایانی، مدیرعامل شرکت لیان پاد -5

 آقای وفا معماری مقدم، مدیرعامل شرکت وفاسازان بین الملل -2



 ش

 

 8931تریماه 81ضماره خربانمه 

 ه واردهومقال اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

4 
 

 آقای قاسم علی جباری، مدیرعامل شرکت پروفیل فوالدی اصفهان -3

 شرکت پارس نیکوآقای امیر حاج عبدالعلی بزاز، مدیرعامل  -4

 آقای هادی حسینی -1

çw£v ĂýđwÅ ć¹wÝ ĈùĀúÝ Üú¬ù ć½vÀñ¾z 

خواهد مرداد سال جاری برگزار 22مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق در تاریخ  تخذه در هیات مدیره اتاقبراساس تصمیم م 

به آگاهی ودر روزنامه اطالعات  اعضاء دارنده کارت معتبر ارسالکلیه  مربوط به شرح در پی به آدرس ، دعوتنامهشد.

  عموم رسانده شد.

Ϝϸ϶ аϝж йϠ 

  : иϼϝвІ ̸̸͊ -̸̷̸-̹̀  

                                                                                                   : ϵтϼϝϦ ̸̺/̷̺/̹̀ 

йвϝжϦмКϸ 

 м дϜϼтϜ дϸϝЛв м ЙтϝжЊ м ͼжϝ͵ϼϾϝϠ ФϝϦϜ аϼϦϲв мЎКЀтЯͺжϜ 

Кϸ ͼЮϝЛϠϝжϮ ϾϜ йЯтЂмжтϸϠ ϤКϝЂ ЀϜϼ йͭ ФϝϦϜ йжϝтЮϝЂ ͻϸϝК ͼвмвК ЙвϮв йЂЯϮ ϼϸ ϸтϝвж ͼв Ϥм̸͉  йϠжІ йЂ Ͼмϼ ϼлД ϾϜ ϸЛϠ̹̹  иϝв ϸϜϸϼв

̸̺̹̀  иϼϝвІ ̪аͮт м ϤЂтϠ дϝϠϝт϶ ͻмϼϠмϼ ̪(ϜϼϾм) ͼЮмϠвыЂϜ ϸЮϝ϶ дϝϠϝт϶ ϼϸ ЙЦϜм дϜϼлϦ дϸϝЛв м ЙтϝжЊ м ͼжϝ͵ϼϾϝϠ ФϝϦϜ ϼϸ̹̿ ЬтͮІϦ ̪

.ϸтϚϝвϼТ ϤͭϼІ ϸϸϼ͵ ͼв 

 ͼТϼЛв йϠ ϤϠЂж ϤЂмт͟ ϼϝтϦ϶Ϝ ЌтмУϦ йвϝжϦЮϝͭм ЬтвͮϦ ϝϠ ϸІϝϠж ϼмϸЧв ЬтЮϸ ϼлϠ йЂЯϮ дтϜ ϼϸ аϼϦϲв мЎК дϐ ϼмЎϲ йͧжϝжͧ ϤЂϜ ϸжвІϜм϶

 иϸϝв ϞЂϲ йͭ ϸм϶ иϸжтϝвж аϜϾКϜ м ̀.ϸтϚϝвϼТ ЬмвЛв аϾъ аϜϸЦϜ ̪ϸІϝϠ ФϝϦϜ ϼϠϦЛв Ϥϼϝͭ иϸжϼϜϸ мЎК ͼϦЂтϝϠ йвϝжЂϝЂϜ 

ϦЂϸ:йЂЯϮ ϼм 

-  ЬϝЂ иϝвϸжУЂϜ дϝтϝ͟ ϝϦ ФϝϦϜ ϸϼͮЯвК ЈмЊ϶ϼϸ ͼжмжϝЦ ЀϼϾϝϠ м иϼтϸв Ϥϝтк ЄϼϜϾ͵ ИϝвϦЂϜ̸̸̺̀ .дϐ ϞтмЊϦ  м 

-  ЬϝЂ йϠ ͼлϦжв ͼЮϝв ͻϝк ЄϼϜϾ͵ м йвϝжϾϜϼϦ иϼϝϠϼϸ атвЊϦ Ϻϝ϶ϦϜ м ͼЂϼϼϠ̸̸̺̀ .дϐ ϞтмЊϦ м 

-  ͼЮϝв ЬϝЂ йϮϸмϠ м ϝк ϤтЮϝЛТ йвϝжϼϠ ͼЂϼϼϠ̸̺̹̀ .дϐ ϞтмЊϦ м 

- КϜ Ϟϝ϶ϦжϜ.ЬϸϠЮϜ ͼЯК м ͼЯЊϜ дϝЂϼϾϝϠ м иϼтϸв Ϥϝтк ̭ϝЎ 

- .ФϝϦϜ ͻϝк йтКыАϜ м ϝк ͼл͵ϐ Ϭϼϸ ͻϜϼϠ ϼϝІϦжъϜϼтϪͭ йвϝжϾмϼ дттЛϦ 

- .ϸІϝϠ йжъϝЂ ͻϸϝК ͼвмвК ЙвϮв ϤтϲыЊ ϼϸ йͭ ͼϠЮϝАв м ϸϼϜмв ϼтϝЂ 
 ϸжϠ ЀϝҶҶЂϜϼϠ двҶҶЎ ϼϸ-̸̺͉  ͬт имыК йϠ РҶҶЊж ЬЦϜϸϲ ϼмҶҶЎϲ ϝϠ ͻϸϝК йжъϝҶҶЂ ͼвмвК ЙвϮв ̪йвϝжҶҶЂϝҶҶЂϜ ͻϜϼ Хϲ иϸжϼϜϸ ͻϝҶҶЎКϜ ИмвϮв

 ϼмͭϺв ЙвϮв ϸҶҶЂϼж ϞϝҶҶЊж ϸϲ йϠ ̭ϝҶҶЎКϜ ϸϜϸЛϦ йͧжϝжͧ м ̪ϸϠϝт ͼв ϤтвҶҶЂϼ̸͉  йҶҶЂЯϮ ϼϸ ϼҶҶЎϝϲ мҶҶЎК ϸϜϸЛϦ ϼк ϝϠ ϸϸϮв ϤмКϸ ϝϠ ϸЛϠ Ͼмϼ

.ϤІϜϸ ϸкϜм϶ ϤтвЂϼ                                     

                                                   ϸтЂ Ѐϸжлв ͼІмвϝ϶ ͼЧжтЯК 
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                                                  ЀтϚϼ 

 

 اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران راخبا

 

 برگزاری گرد همایی اعضاء

لندن گردهمائی آینده  اعضاء اتاق ع رسانی دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران درطالبنا به اعالم و ا

اتاق واقع در ساختمان درمحل دبیرخانه 03،25مذکورروزجمعه بیستم سپتامبر باصرف ناهارو از ساعت 

 برگزار خواهد شد . 4شرکت نفت ،خیابان ویکتوریا شماره 

 ی و جفرصت های سیاست خار:  بعد از شروع به کار "دکتر روحانی  "عنوان  که با این گرد همائیدر

 عالقهآگهی شده است و عنوان کلیه اعضاء ،تجار  شخصیت ها و سیاست های دولت جدید

نمایندگان وسائل ارتباطات جمعی مقیم لندن ارسال گردیده  برخی  بریتانیایی و ایرانی ،همچنینمند

 . برگزار خواهد شد 

مذکور آغاز به کار دراین گردهمائئ که با ادای خیر مقدم وایراد بیاناتی توسط لرد المونت رئیس اتاق 

خواهد کرد "پروفسور اسکات لوکاس "رئیس بخش مطالعات آمریکای دا نشگاه بیرمنگام بریتانیا  سخن 

آفای دکتر سیروس نایب رئیس اتاق و رانی خواهد کرد .ضمن اینکه آقایان دکتر تورج امیر سلیمانی 

  مهدی زاده عضو دیگر هیات مدیره ک هردو اطالعات وسیغی در باره موضوع در اختیار دارند 

   اقتصادی ایرانکوتاه اخبار

 

 مین خطوط اعتباري طرح های عمرانی از منابع خارجيتا

منابع از  میلیارد دالر32طرح عمراني  75بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ براي تأمین مالي 
 .خارجي تسهیالت پرداخت کرده است

هاي اعمال شده وجود محدوديت اخیر باهاي در سالبانک ؛این مرکزی بانکعمومی  روابطگزارش به  
قوانین برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سنواتي، نسبت  بر کشور به استناد مفاد بندهاي مندرج در

 از منابع خارجي براي تأمین مالي طرح هاي عمراني اقدام و در ايناعتباري  به فراهم نمودن خطوط
خصوصي( مربوط به  طرح عمراني و زيربنايي )دولتي و 75راستا زمینه ارائه تسهیالت مورد نیاز 

میلیارد دالر  32تجارت را جمعاً به مبلغ  راه و شهرسازي، نفت، نیرو، صنعت و معدن وهاي وزارتخانه
سال اخیر عملیاتی  3شده که تأمین مالی تعدادی از آنها در هاي يادمیان طرحفراهم آورد ،از 

نهايي  به مرحله تصويب 0283ماهه اول سال  2میلیارد دالر در  28/7جمعاً به مبلغ  طرح 03گرديده،
 .رسید.



 ش
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ϥТϝт Ѕкϝͭ ЬϝЃвϜ ϼϝлϠ ϼϸ дϜϽтϜ йϠ ъϝͭ ϤϜϸϼϜм 

گمرک به  نقل از  بنا به گزارش بی بی سی 
ایران نسبت به  ایران در بهار امسال واردات 

سه ماه اول سال گذشته  235سه میلیارد و 
یافته میلیون دالر کاهش  .است

میلیارد  03 واردات ذشته میزان سال گ بهار در
در بهار امسال رقم  این  ،الر بودمیلیون د 500و 
کاهش یافته  دالر میلیون  280میلیارد و  8به 

 .است

گزارش گمرک  همزمان با کاهش واردات، 
میلیون دالر افزایش  002نشان می دهد که در این سه ماه صادرات کاالهای ایرانی به خارج به میزان 

میلیون دالر بود که  082میلیارد و  8پیدا کرده است. در بهار سال گذشته میزان صادرات کاالهای ایرانی 
 .الر افزایش پیدا کرده استمیلیون د 500میلیارد و  8این رقم به 

با آنکه کاالهای صادراتی عنوان غیرنفتی دارد اما گزارش گمرک نشان می دهد که تقریبا نصف درآمد 
 .صادراتی میعانات گاز و کاالهای پتروشیمی است که از نفت به دست می آید

ال گذشته، گزارش گمرک نشان می دهد که میزان واردات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه س
 .درصد کاهش پیدا کرده است 3۲بیشتر از 

 .برنج، کنجاله، گندم، ذرت دامی و شمش آهن از مهمترین کاالهای وارداتی ایران در بهار امسال است

عمده کاالهای وارداتی ایران به ترتیب از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه وارد 
کاالهای وارداتی در بهار امسال از این پنج کشور وارد ایران شده درصد  5۲شده است و نزدیک به 

 .است

 



 ش
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چند ماه اخیر به  واردات کاال به ایران در 
المللی با مشکل رو  های بین دلیل تحریم

 به رو شده است

درمیان صادرکنندگان   کهنکته جالب توجه این
هند که در بهار سال  کاال به ایران، کشور 

همین کشور یازد گذشته در ردیف 
قرار داشت در بهار  صادرکننده کاال به ایران 
کشور صادرکننده  امسال به سومین 

کاال به ایران تبدیل  .شده است

هند از مشتریان نفتی ایران است و بعد از تحریم های بین المللی این کشور به جای پرداخت پول، کاال 
نام این کشور به عنوان سومین کشور در اختیار ایران می گذارد و به نظر می رسد قرار گرفتن 

 .صادرکننده کاال به ایران به همین دلیل باشد

با مشکالتی در زمینه فروش نفت و کشورگذشته، بعد از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 
ها نشان می دهد که صادرات نفت ایران از بیش از انتقال پول نفت به داخل مواجه شده است. گزارش

 .هزار بشکه به مرز یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است 355میلیون و  دو

به ناچار محدودیت هایی را برای برخی کاالهای وارداتی وضع کرده  دلیل بروز این مشکالت دولت  به
است و واردات این کاالها با قیمتی حداقل دو برابر قیمت های سال گذشته میسر است. به این معنی 

تومان قیمت دارد و نرخ  3۷55تومان بوده ولی اکنون دالر دولتی  033۲تی در سال گذشته که دالر دول
 .تومان است 255هزار و  2دالر آزاد نیز باالی 

 افزایش واردات مواد خوراکی

سال پیش به شدت  ت واردات کاالهای مصرفی برخالفنشان می دهد که در این مد گزارش گمرک
 .افزایش پیدا کرده است

هزار تن بوده در بهار امسال تقریبا دوبرابر شده  352ات برنج که در سه ماه اول سال گذشته تنها وارد
 .هزارتن افزایش پیدا کرده است 025و به 

هزارتن افزایش پیدا کرده  ۲50هزارتن بود به  ۷22واردات کنجاله نیز نسبت به بهار سال گذشته که 
 .است

ر کیلو برنج و کنجاله وارداتی نسبت به سال گذشته افزایش نکته جالب توجه این است که هزینه ه
پیدا کرده است و این می تواند هم ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو محصول باشد و هم ناشی 

 ها .از افزایش هزینه انتقال به داخل کشور به خاطر تحریم

هزار تن به کمتر از نصف  825در این میان واردات گندم نسبت به بهار سال گذشته از یک میلیون و 
 .هزارتن رسیده است 800کاهش پیدا کرده و در فصل اول امسال به رقم 
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سال گذشته ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم بود و نزدیک به هفت میلیون تن گندم از خارج 
امسال وضعیت وارد کرد. کاهش واردات گندم ممکن است به این دلیل باشد که دولت امیدوار است 

 .برداشت گندم داخلی بهتر از سال گذشته باشد

غیر از گندم، این وضعیت در باره ذرت مصرفی دام نیز تکرار شده است و واردات این محصول که در بهار 
 .هزارتن کاهش پیدا کرده است ۲35هزار تن بود در بهار امسال به  323سال گذشته یک میلیون و 

در زیرار بازار ایران به شدت کم بود ودر بهار امسال انواع روغن خوراکی د ها نشان می دهد کهگزارش
هزارتن رسیده  05۲در بهار امسال چهار برابر شده و به اما هزارتن بود  3۲بهار سال گذشته تنها 

 .است

در مقابل واردات کاالهایی نظیر آهن که همواره در ردیف اول فهرست واردات قرار داشت، کاهش 
هزار تن در بهار امسال  30۲هزار تن در بهار سال گذشته به  558نشان می دهد و از  چشمگیری

 .کاهش پیدا کرده است

میلیون دالر صادر  8خودرو به ارزش نزدیک به  03۲بنابر گزارش گمرک، در بهار امسال تنها یک هزار و 
دستگاه به  055ر و هزا 0۷شده است در حالی که در بهار سال گذشته تعداد خودروهای صادراتی 

 .میلیون دالر بود 20ارزش 

میلیون دالر از خارج وارد ایران شده است که  028خودرو به ارزش  055هزار و  2همزمان، بیشتر از 
 .نسبت به بهار سال گذشته مقدار کمی افزایش نیز نشان می دهد

دالر وارد ایران شده است هزار  325میلیون و  38تن گوشی تلفن همراه به ارزش  038در بهار امسال 
تن گوشی تلفن  353که تقریبا نصف واردات گوشی در سال گذشته است. در فصل اول سال گذشته 

 .میلیون دالر وارد شده بود 00همراه به ارزش نزدیک به 

تن در بهار امسال کاهش پیدا کرده  22تن بود به  222واردات پوشاک نیز که در بهار سال گذشته 
 .است

نشان می دهد که باوجود کاهش واردات کاال به ایران، مقامات دولتی سعی کرده اند برای شواهد 
 کنترل بازار و جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها، مواد غذایی بیشتری وارد و انبار کنند

 اخبار کوتاه اقثصادی جهان

ϹЂϼͼв дϝтϝ͟ йϠ ЁуϚнЂ ͻϝкͬжϝϠ ͻϼϜϸϾϜϼ дϜϼмϸ 

 ایموجن فوکس



 ش
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 سوئیسسی، بیبی 

 ها معتقدند که رازداری نظام بانکی این کشور قابل دوام نیستبسیاری از سوئیسی

اش را کنار بگذارد. آمریکا از سوئیس به شدت تحت فشار بوده تا سنت دیرینه رازداری در نظام بانکی
ات اطالعهای سوئیسی انتظار دارد بطور خودکار مدتی پیش به دولت سوئیس اعالم کرده بود که از بانک

 .مشتریان آمریکایی را در اختیار مقامات این کشور قرار دهند

حاال اتحادیه اروپا هم خواهان دریافت خودکار این گونه اطالعات شده است. سوئیس عضو این اتحادیه 
سختی خواهد توانست از اجرای نیست، اما اگر بخواهد به بازارهای مالی آن دسترسی داشته باشد، به

 .شانه خالی کنداین سیاست 

ها پردردسر و دردناک خواهد بود. در بسیاری فرآیند کنار گذاشتن رازداری بانکی برای سوئیسی
ها راهی برای مخفی کردن سود نامشروع ناشی از تبهکاری، فساد مالی کشورهای دیگر رازداری بانک

شود شی شرافتمندانه نگاه میآید. اما در سوئیس به این کار به چشم روحساب میو یا فرار مالیاتی به
 .دهنده اعتماد موجود میان حکومت و شهروندان استکه نشان

گوید: رازداری بانکی در سوئیس در یک داران خصوصی سوئیس، میمیشل دوروبر، رئیس انجمن بانک
نش ادار نباید اطالعات مشتریای ریشه دارد، چیزی شبیه رابطه با یک پزشک یا وکیل. بانکرابطه حرفه

 ".را فاش کند، و نباید آنها را در اختیار افراد دیگر قرار دهد

 گذشته شرافتمندانه؟

کنند که این روش اولین بار در دهه ادعا میهستند،بانکی ز کسانی که طرفدار ادامه رازداریبسیاری ا
ایشان به هکمک آن یهودیان آلمان توانستند با انتقال داراییمورد استفاده قرار گرفت و به 0825
 ها شوندتوقیف آنها توسط نازیهای سوئیس مانعبانک



 ش

 

 8931تریماه 81ضماره خربانمه 

 ه واردهومقال اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان، اخبار کواته ااتق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  سخن ماه، فهرست مطالب:

 

10 
 

 

های سوئیس یک حساب وزیر بودجه فرانسه، بعد از اینکه معلوم شد در یکی از بانککائوزاک، ومژر
 گیری شدمخفی داشته، مجبور به کناره

داری سوئیس" بعد از آن تهیه و تصویب بانک 082۷البته این حرف قطعا درست است، اما "قانون سال 
هایشان مداران و تاجران فرانسوی پولشد که در جریان یک رسوایی مالی معلوم شد شماری از سیاست

 .را در سوئیس مخفی کرده اند

هدف از تصویب این قانون هم حفاظت از محرمانه بودن اطالعات مشتریان در آینده بود. رسوایی اخیر 
مداران اروپایی از استفاده از زاک، وزیر بودجه سابق فرانسه، هم باعث نشد برخی از سیاستژروم کائو

رازداری بانکی در سوئیس دست بکشند. آقای کائوزاک وظیفه برخورد با مسأله فرار مالیاتی در فرانسه 
سوئیس  دار شده بود، اما اخیرا فاش شد که صدها هزار یورو در یک حساب بانکی مخفی دررا عهده

 .داشته، و امیدوار بوده که بتواند از پرداخت مالیات مربوط به آن فرار کند

های تشنه پول کشورهای اروپایی ای را در پایتختهای خشمگینانههایی از این دست واکنشمثال
رد هم گیهایی که دولت یونان امیدوار بوده بتواند از آنها مالیات بدنبال داشته است. بخش زیادی از پولبه

های های سوئیس سردرآورده است. یکی از دالیل اصلی فشارها بر سوئیس این است که دولتاز بانک
نشده، به اوضاع مالی نامساعدشان سر و سامانی های پرداختدیگر امیدوارند بتوانند با گرفتن مالیات

 .بدهند

این کشور بحث بوده است.  داریها درباره روح سوئیسی حاکم بر صنعت بانکدر داخل سوئیس سال
 هایشانکند، و شهروندان سوئیس شخصا مالیاتخوبی کار میسیاست رازداری بانکی در این کشور به

 .شود(کنند )مالیات از اصل درآمدشان کسر نمیرا محاسبه و پرداخت می

 -ژان پرسند که آیا این سیاست برای مشتریان خارجی هم مناسب است؟ها از خود میاما سوئیسی
گوید: "بنظر من مادامی که جاهایی المللی، شاخه سوئیس، میپل مین، رئیس سازمان شفافیت بین



 ش
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هایشان را در آنجا پنهان کنند، برخورد با فساد مالی واقعا سخت وجود داشته باشد که مردم بتوانند پول
های هنگفتی که است. پولاش بهره زیادی برده خواهد بود. قطعا سوئیس از مزیت رازداری نظام بانکی
  ".رفتبه این کشور وارد شده، در غیر این صورت به آنجا نمی

فیلیپ ماستروناردی، استاد حقوق، با این نظر موافق است. او و شماری از دیگر چهره دانشگاهی 
انکی ای منتشر کرده اند و در آن خواهان پایان دادن به رازداری در نظام ببرجسته سوئیس اخیرا بیانیه

گوید: "این روش اخالقی نیست. از اصولی که برای من این کشور شده اند. آقای ماستروناردی می
نحوه عملکرد نظام بانکی سوئیس  .ای دارند، حاکمیت قانون، شفافیت و صداقت استالعادهاهمیت فوق

 ".کنداین اصول را نقض می

 'جنگ اقتصادی'

ه سیاسی دردسرساز شده است. وزرا بین ضرورت داشتن این موضوع برای دولت سوئیس به یک مسأل
روابط خوب با اتحادیه اروپا و آمریکا، و گرایش عمومی مردم سوئیس، که تمایلی به تسلیم در برابر 

 .ها ندارند، گیر افتاده اندهای خارجیخواسته

 

 داران، طرفدار مصالحه هستندها، از جمله خود بانکدر سوئیس خیلی

نماینده پارلمان و عضو حزب راستگرای مردم سوئیس، معتقد است که مسأله اصلی این  ایو نیدگر،
 .است که سوئیس بتواند قوانین مورد نظر خود را داشته باشد

گوید: "آیا ما کشوری مستقل هستیم که در قلمرو آن قوانین مصوب پارلمان حاکمند، یا او می
کنند؟" آقای نیدگر فشارهای درتمندش تعیین میای هستیم که قوانینش را همسایگان قمستعمره

داند، که بیش از هر چیز از حسادت آنها به موفقیت اتحادیه اروپا و آمریکا را نوعی "جنگ اقتصادی" می
های دیگر حاضر شود. او و خیلیسوئیس در مدیریت بخش بزرگی از ثروت خصوصی جهان ناشی می

ای اند برای حفظ رازداری در نظام بانکی سوئیس مقاومت جانانه رسد آمادهبه تسلیم نیستند، و بنظر می
 .بکنند

توانیم پیشنهاد دهیم کنم سوئیس هنوز چند کارت برای بازی کردن دارد. مثال میگوید: "فکر میاو می
ها را پرداخت کنیم، فقط ضامن آنها باشیم. ما های یونان بشویم. نه اینکه این بدهیکه ضامن بدهی

باالترین درجه ) AAAهای یونان تواند این کار را بکند. به این ترتیب بدهیشوری هستیم که میتنها ک
شود. ضمانت های موسسات تعیین کیفیت محصوالت مالی(، و قابل فروختن میبندیمرغوبیت در رده

شاید کامال  مان رعایت شود، ادامه خواهد داشت. این سناریوما هم تا موقعی که رازداری در نظام بانکی
کننده ناخشنودی گسترده از برخورد اتحادیه اروپا و آمریکا، و اعمال فشار بینانه نباشد، اما منعکسواقع

 .های سوئیس استآنها بر سیاست



 ش
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 الطرفین؟راه حل مرضی

داران، ها، از جمله خود بانکرسد در سوئیس خیلینظر میه در حالی که آقای نیدگر آماده مبارزه است، ب
توانیم سر چنین مسائلی با همسایگانمان درگیر گوید: "ما نمیطرفدار مصالحه اند. میشل دوروبر می

 .سوی استانداردی واحد استشویم. این کامال روشن است. از نظر ما، کل جهان در حال حرکت به

ای دار برجستهبانکاگر این اتفاق بیفتد، مسلما ما هم باید خود را با آن استاندارد وفق دهیم." همین که 
ترین نشانه است که سوئیس برای قبول پایان دادن به مثل آقای دوروبر خواهان مذاکره است، روشن

 .شود، موضوعی که زمانی باورش غیرقابل تصور بوداش آماده میرازداری در نظام بانکی

ϸнϠ ϹкϜн϶ ЭϡЦ ͻϝкͼзуϠЅу͟ ϾϜ ϽϦϹзͭ дϝлϮ ϸϝЋϧЦϜ ϹІϼ :Ьн͟ ͼЯЯгЮϜеуϠ ФмϹзЊ 

  

 

еуϠ ФмϹзЊͼв Ьн͟ ͼЯЯгЮϜ ЬϝЂ ϼϸ дϝлϮ ϸϝЋϧЦϜ ϹІϼ ʹзкϐ Ϲтн͵̷̸̹͈  м̷̸̹̺ ͼв ϼнЋϦ йͨжϐ ϾϜ ϽϦϹзͭ ϹІخواهد بود. 

بینی خود درباره رشد اقتصاد جهان تجدیدنظر کرده است و با توجه به کندی رشد این صندوق در پیش
بینی کرده که نرخ رشد تر شدن رکود حوزه یورو، پیشاقتصادهای در حال توسعه و همچنین عمیق

 .درصد باشد 2.0اقتصاد جهان 

بینی کرده بود. ا برای اقتصاد جهان پیشدرصدی ر 2.2المللی پول چند ماه پیش از این نرخ صندوف بین
 .درصد برآورد شده است2.2هم  350۷نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 

گوید کاهش حجم صادرات و افت قیمت کاالهای صادراتی اقتصاد کشورهایی چون این صندوق می
 .چین و برزیل را، که محرک بهبود اقتصاد جهانی بودند تضعیف کرده است

خیر صندوق نسبت به بهبود و ثبات اقتصاد آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، اظهار امیدواری البته گزارش ا
المللی پول گفته که های مالی اقتصاد آمریکا، صندوق بینکرده است. هرچند با اشاره به دشواری

 .شدتر از آن است که تصور میوضع اقتصاد آمریکا هم ضعیف
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 .شد داشته استها رشدی بیش از آنچه تصور میبینیپیش ای است که برخالفژاپن کشور عمده

و با بحران نظام بانکی آمریکا آغاز شد بازنیافته  3552اقتصاد جهان هنوز خود را از بحرانی که در سال 
 .است

 

پاساله اتحادیه ارو توافق بر سر بودجه هفت  

 Ϟ 

 

 ЁуϚϼ нЂмϼϝϠ ЭϚнжϝв ̪(ϥЂϜϼ) дϝгЮϼϝ͟ ͻнͺзϷЂ ̪ϿϧЮнІ еуϦϼϝвͧ͞) ϝ͟мϼϜ днуЃугͭ( 

این  3535- 350۷سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بعد از ماه ها مذاکره بر سر بودجه 
 .اتحادیه به توافق رسیدند

میلیارد  233ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا ضمن اعالم این موضوع گفت بر سر بودجه 
 .ای اتحادیه و رهبران پارلمان اروپا توافق شده استتریلیون دالری( بین اعض 2ممیز  0پوندی )

سران کشورهای اروپایی در ماه فوریه بر سر این میزان به توافق رسیده بودند اما تصویب آن از سوی 
 .پارلمان اروپا که به نحوه تقسیم آن شدیدا اعتراض داشت، به تعویق افتاده بود

یم بودجه انعطاف بیشتری نشان داده خواهد شد. به حال طبق درخواست پارلمان اروپا، در نحوه تقس
این ترتیب قرار است آن بخش از بودجه که در طول یک سال مصرف نشده است به جای آن که به 

 .بودجه ملی بازگردد، به بودجه سال بعد اضافه شود

خواسته خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید اگر بودجه درست همانطوری که پارلمان اروپا 
 .ها وجود داردتقسیم شود، احتمال افزایش هزینه

کشور اروپایی برای حضور در یک همایش در بروکسل گرد هم می آیند تا درباره بیکاری بی  35رهبران 
 .سابقه، به ویژه بیکاری جوانان در اروپا مذاکره کنند



 ش
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سال در اروپا بیکارند. این آمار در یونان و اسپانیا به بیش  30تا  02تقریبا یک چهارم جمعیت جوانان بین 
 .از نیمی از جمعیت می رسد

میلیارد یورو برای کمک به پروژه های کارآموزی جوانان  ۲رهبران اروپایی در مورد مصرف پیش از موعد 
 .نیز مذاکره خواهند کرد

با بحران مالی روبرو هستند تهیه  همچنین پیش نویس اصالحات کشاورزی اروپا و نجات بانک هایی که
 .شده است

هزار یورو، از  055وام دهندگان بانک ها، سهام داران و سپس سپرده گذاران با سپرده هایی بیش از 
  .نخستین گروه هایی هستند که از نحوه تقسیم بودجه اروپا منتفع خواهند شد

 

 رفت در مسیر آموزش جراحی های زنده؛ پیشمرده

¶  

ها کالبدشکافی اجساد، شناخت دقیقی از شیوه عملکرد بدن انسان به دست داده سده در طول 

 است

به تازگی روشی برای مومیایی اجساد در اتریش مورد استقبال قرار گرفته است که با انجام 

شوند. استفاده از این آن، اجساد تقریبا در شرایطی مشابه وضعیت افراد زنده حفظ می

تواند نقشی قابل توجه در پیشرفت دانش پزشکی عات دانشگاهی میها در مطالمومیایی

 داشته باشد.



 ش
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توانند برای آموزش جراحی به دانشجویان پزشکی و شوند، میهایی که با این روش تهیه میمومیایی

های آنها به کار روند، ضمن آن که استفاده از آنها در مطالعات پزشکی به ایجاد و بهبود ارتقای مهارت

 کند.های جدید وابسته به جراحی کمک میفنون و فناوری

با این شیوه مومیایی کردن اجساد که در طول چندین دهه به وجود آمده و پیشرفت کرده است، حالت 

مانند ها همچنان قابل انعطاف باقی میشود. از جمله پوست و ماهیچهو شکل طبیعی جسد حفظ می

باشند. اعضای داخلی بدن هم به راحتی قابل شناسایی هستند شود اندام بدن متحرک که باعث می

 دهند که گویا در بدن یک فرد زنده هستند.و طوری به چاقوی جراحی واکنش نشان می

های سنتی مومیایی کردن اجساد که در آنها از فرمالدئید استفاده این در حالی است که با روش

دلیل، استفاده از آنها در مطالعات پزشکی کمک  شود و به همینشود، جسد سفت و شکننده میمی

 کند.زیادی به درک واکنش احتمالی بدن به یک روش مشخص جراحی نمی

 همانند هر مهارت عملی دیگری، پزشکان نیز برای انجام جراحی و مهارت در آن باید تمرین کنند.

ل از انجام روی یک فرد زنده، شود که پزشکان بتوانند یک روش جراحی را قبوقتی این امکان فراهم می

کنند. این کار همانند تمرین قبل بر یک جسد تمرین کنند، آنها شناخت بهتری از ساختمان بدن پیدا می

 کند.از انجام عمل واقعی است و احتمال خطا در جریان جراحی روی انسان زنده را کم می

گوید: "سودی که جراحان داندی میسو بلک، رئیس مرکز شناخت انسان و ساختمان بدن در دانشگاه 

 برند، بیش از حد است."ها( می)با استفاده از این مومیایی

های میالدی تمرین جراحی روی جسدها در بریتانیا ممنوع بود و جراحان ناچار بودند مهارت 355۲تا سال 

خوک بیشتر های مصنوعی یا اجساد حیواناتی مثل گربه، سگ، خرگوش و خود را با تمرین روی مدل

 کنند، اما ساختمان بدن حیوانات تفاوت زیادی با انسان دارد.

زده بدن انسان هم مورد استفاده بود، ولی احتمال عفونت و متالشی شدن آنها پیش از این، اعضای یخ

اند هیچوقت رود. استفاده از جسدهایی هم که با فرمالدئید مومیایی شدهدر مدت یک یا دو روز باال می

 هایی با شرایط مشابه بدن واقعی انسان، موثر نیستند.ندازه استفاده از مومیاییبه ا



 ش
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گوید: "جسدی که با دکتر لنا وت، جراح پا در آلمان، می

فرمالدئید مومیایی شده است، اصال شبیه جسد واقعی 

نیست. فقط کافیست با چاقوی جراحی یک فشار کوچک به 

 "پوست آن بدهید تا از هم متالشی شود.

گوید که رنگ جسدها هم با مومیایی با فرمالدئید تغییر او می

اند و "سخت است تشخیص هایی از بافت بدن به هم چسبیدهکند و به همین دلیل زیر پوست، الیهمی

 بدهید که آیا )این الیه( عصب است یا شریان و یا یک رگ."

به این شیوه پیشگام مومیایی  کند که چنین مشکلی با جسدهای موسسه اتریشی کهاو اضافه می

کنید مثل این است که "گویا در اتاق جراحی هستید. به اند، وجود ندارد و وقتی با آنها کار میشده

کند و به همین دلیل جراحی تر است و این فرصت را دارید که ببینید بدن چطور عمل میواقعیت نزدیک

رو شده است، جسدهای ای که با استقبال روبهر شیوهددید.")روی انسان( را به مراتب بهتر انجام می

 شده، شرایطی شبیه بدن زنده انسان را دارندمومیایی

زا نیز هست و استفاده از آن در بسیاری از کشورها ای سمی و سرطانافزون بر این، فرمالدئید ماده

 ممنوع است.

 مکاشفه در قصابی

ای در جنوب اتریش کار نام والتر تایل که در موسسه میالدی، یک کالبدشناس به 08۲5در اوایل دهه 

 کرد، به دنبال روشی جایگزین مومیایی با فرمالدئید بود.می

اش گوشتی که در نمک خوابانده شده است، او زمانی به فکر شیوه جدید افتاد که دید در قصابی محله

ید خشک کرده بود، بافت و انسجام به مراتب از گوشتی که او در آزمایشگاهش داشت و آن را با فرمالدئ

 تری دارد.بهتر و باکیفیت

سال طول کشیده است تا این روش کامل شود و بتوان از آن برای  25گوید که نزدیک به آقای تایل می

مومیایی کردن جسد انسان استفاده کرد. او برای رسیدن به هدف نهایی، بارها آزمون و خطا داشت و 



 ش
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ای که یک مایع نگهدارنده را به بدن تزریق و بعد، برای دو سال آن را در کرد، به گونهزمان زیادی را صرف 

 داشت.همان مایع نگه می

ع گلیکول، یک نوکننده است، اتیلناو در نهایت، به ترکیبی از نوعی نمک، اسید بوریک که ضدعفونی

 ماده ضدیخ و مقدار بسیار اندک و جزئی فرمالدئید رسید.

 توانهای احتمالی روی جسد نیز هست و به همین دلیل میضدباکتری و از بین برنده قارچاین ترکیب 

جسد را بدون دستکش کالبدشکافی کرد. با این شیوه، جسدها در دمای هوای معمولی یک اتاق هم 

 شوند.ماندگار می

وند، برای شاکنون جسدهایی که برای مومیایی به این شیوه به موسسه اتریشی گرز سپرده میهم

هایی پالستیکی شوند و بعد به کیسههایی مخصوص نگهداری مینزدیک به یک سال در محفظه

 کنند.منتقلشان می

تر به بدن واقعی پیدا پذیرتر و شبیهوقتی این جسدها مایع اضافی خود را از دست دادند، حالتی ارتجاع

ه دادها و گوشت بدن، رنگی طبیعی تا به رگشود کنند و در مرحله بعد، رنگ قرمز به بدن تزریق میمی

 شود.

 

.COM  
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Ϝسازی شده استین موش با یک سلول خونی شبیه  

 ̪ͼЂ ͼϠ ͼϠ ЄϼϜϿ͵ йϠ ϝзϠйϧЃжϜнϦ ͼз͟Ϝͩ дϜϽͺЇкмͪ͟ ϾϜ иϸϝУϧЂϜ ϝϠ ϹжϜйуϡІ Ϝϼ Єнв ͬт ̪дн϶ иϽГЦ ͬт ϝлзϦ ͻϾϝЂ

Ϲззͭ. 

ϥЃтϾ" ͼгЯК йтϽЇж ϼϸ йͭ ͼІϼϜϿ͵ ЀϝЂϜϽϠйуϡІ етϜ ͻϜϽϠ ̪ϥЂϜ иϹІ ϽЇϧзв "ЭϫвϹуЮнϦ ͼЂϝзІЬнЯЂ ϾϜ ͻϾϝЂ ͼтϝк

ϹжϸнϠ Єнв ͬт дн϶ ЄϸϽ͵ бϧЃуЂ ϼϸ йͭ ϥЂϜ иϹІ иϸϝУϧЂϜ. 

йϧУ͵ дϜϽͺЇкмͪ͟йуϡІ Єнв йͭ ϹжϜͻϽгК ЬнА м иϸнϠ иϸϝв ̪иϹІ ͻϾϝЂ  ϥуЯϠϝЦ мϜ .ϥЂϜ йϧІϜϸ ͼЮнгЛв Єнв ͬт ЬϸϝЛв

ϥІϜϸ Ͽуж Эϫв ϹуЮнϦ. 

 Ͻͺтϸ БϡϦϽв йЃЂнв ͬт ϼϸ дϜϽͺЇкмͪ͟ йͭ ϥЂϜ иϹІ ЄϼϜϿ͵ м иϹІ аϝϯжϜ ЀϼнЃтϼнтϝϠ еͮтϜϼ ϿͭϽв ϼϸ Ѕкмͪ͟ етϜ

 йϠ ͬтϸϿж ϜϽу϶Ϝ̷̷͊ йуϡІ Ϝϼ Єнв ͬт ϾϜ йϠϝЇв ͼͮуϧжͩ йжнгжиϸϽͭ ͻϾϝЂϹжϜ. 

ЬнЯЂ ͻϜϽϠ днзͭϝϦ йͭ ͼтϝкйуϡІйϧТϼ ϼϝͭ йϠ Єнв ͻϾϝЂЬнϡЯ͵ йЯгϮ ϾϜ СЯϧϷв ЅϷϠ етϹзͧ ϾϜ ̪ϹжϜдн϶ ϹуУЂ ͻϝк  ϼϸ

иϹІ йϧІϜϸϽϠ Ϲϡͭ м дϜнϷϧЂϜ ϿПв ̪ͻмϝУзЮ ϸϹОϹжϜ. 

йЛЮϝГв ϼϸ ϝвϜйϯуϧж йͭ ͻϜиϸϽͭ ͼЂϼϽϠ ͼз͟Ϝͩ дϜϽͺЇкмͪ͟ имϽ͵ ̪ϹІ ϽЇϧзв ϜϽу϶Ϝ ЄϜЬнЯЂ ϝтϐ йͭ ϹжϜ ЄϸϽ͵ бϧЃуЂ ͻϝк

йуϡІ ͻϜϽϠ бк дн϶ͻϾϝЂ ЬнЯЂ етϜ .йж ϝт ϹзϧЃк иϸϝУϧЂϜ ЭϠϝЦЬнЯЂ Ͻͺтϸ ϝϠ йЃтϝЧв ϼϸ ϝк ϼϸ иϸϝУϧЂϜ ϸϼнв ͻϝк

йуϡІЀϽϧЂϸ ϼϸ дϜϽͺЇкмͪ͟ ͻϜϽϠ ̪ͻϾϝЂϹзϧЃк ϽϦ . 

 ͻϜϽϠ йͭ Ϝϼ ͼжн϶ йжнгж ϝлжϐ .ϸнϠ ЀϼнЃтϼнтϝϠ еͮтϜϼ ϿͭϽв ϼϸ Ϝϼн͵мϜ нЃϦϐ иϹлК йϠ ͼз͟Ϝͩ дϜϽͺЇкмͪ͟ имϽ͵ ϥтϜϹк

йуϡІиϸϽͭ иϸϝУϧЂϜ ͻϾϝЂжϜЬнϡЯ͵ ̪ϹзϧІϜϸϽϠ Єнв ͬт аϸ ϾϜ ̪Ϲ ͻϜϽϠ Ϝϼ йϧ϶ϝт йϧЃк м ϹжϸϽͭ ϜϹϮ Ϝϼ дϐ ϹуУЂ ͻϝк

йуϡІϹжϸϽϠ ϼϝͭ йϠ ͻϾϝЂ. 

йϧІнж ϸн϶ ЄϼϜϿ͵ ϼϸ ͼз͟Ϝͩ дϜϽͺЇкмͪ͟йЛЮϝГв йͭ ϹжϜеуЮмϜ ͻϜϽϠ" дϝІ йϧ϶ϝт йϧЃк ϾϜ иϸϝУϧЂϜ ϝϠ йͭ ϸϜϸ дϝЇж ϼϝϠ

ЬнЯЂͼв ͼжн϶ ͻϝкйуϡІ Єнв дϜнϦϸϽͭ ͻϾϝЂ ." 

ЬϝЂ ͻϜϽϠ е͟Ϝͩ ϼϸ дϜϽͺЇкмͪ͟йуϡІ йзувϾ ϼϸ ϝкиϸϽͭ ϥуЮϝЛТ Єнв ͻϾϝЂϹжϜ 

 وارده:  همقال

 گذری بر اقتصاد ایران از دیر بازتا امروز، و اندیشه ای بر توسعه فردا

 " قسمت اول "

 گردآوری: مرضیه ابراهیمی

 انگلیس –عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران 

 :مقدمه
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سیاست و اقتصاد گفتمانی ناهمگون است که بر اساس هدفی مشترک وحدت درونی می یابد          

 " خواجه نظام الملک"

شکوفایی و توسعه نظام اقتصادی ضرورتاً نیازمند  برنامه ،مدیریت و ساماندهی  سرمایه های  فیزیکی و انسانی 

، بانک دانش ، بهبود مداوم فناوری های نوین و دسترسی و توسعه آن وخلق شیوه های جدید تولید و ایجاد ثبات 

و کارایی  در دولت ، همیاری و وفاق ملی در  نسبی سود آوری ، که این نیز به سه عنصر اصلی  امنیت، ثبات

داخل وسیاستمداری و کیاست در روابط بین الملل  برای حفظ ارزشهای ماندگار یک ملت دارد.درکشور ما هیچگاه 

نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت باز شکل دهی نشده است و بدنه اقتصادی از طریق محدود نمودن رقابت و تحت 

صادی مبتنی بر رقابت محدود، کنترل و مهار شده است!! پس ازفروپاشی ایران باستان تا حاکمیت نظام های اقت

پیش از انقالب مشروطه، هرگز نهادی رسمی یا مستقل ، نوشته یا نانوشته ای وجود نداشت.هم فرودست ترین 

که ممکن بود و هم فرادست ترین افراد می دانستند که در اصل همه چیز امکان پذیر است درست همان گونه 

جان و مال صدراعظم  به میل فرمانروا از او گرفته شود و یا فرو دست ترین افراد نیز به صدر اعظمی برسند.و در 

اقتصاد کنونی نیز به تاسی از گذشتگان بر روش های دولت مدارانه همچنان باقی مانده ایم ، در این مجموعه 

ن در سالهای گذشته شده است تا ارایه راهکارهایی از بزرگان سعی بر بررسی بزرگترین عامل افت اقتصادی ایرا

اقتصاد به امید اینکه در دولت آینده،  که اکنون به کورسویی امیدوار کننده در انبوه نگرانی ها واضطراب اندیشمندان 

 دیل گردد.و ملت ایران بدل گشته، در آینده به نشاط واقعی ناشی از رشد  وسربلندی اقتصادی ایران در جهان تب

در دولت های صنعتی جدید ))اقتصاد تعیین کننده است(( و بر اساس شیوه ی تولید مان می گوید :    ×

می توان خصوصیت دولت و امور سیاسی را برنامه ریزی نمود.اما در شیوه ی پیشرفت نیافته ، رابطه  

رسیاسی حفظ می سیاست و اقتصاد کامال" متفاوت است ، شیوه ی تولید اقتصادی به واسطۀ جب

 شود.

 معمای نفت 

یکی از مهمترین معماهای اقتصادی سیاسی  تاریخ ایران ، معمای نفت است که آیا خالق مصیبت است یا   

بزرگ به شدت از نقش مثبت منابع طبیعی دفاع کرده اند و عمال ً وجود آن را  های دانددر حالیکه اقتصاموهبت ؟ 

و تعداد زیادی از  است  تجربه  خالف این امر را نشان داده ، اما سالهاستط الزم توسعه می داننداییکی از شر

 این دست کشورهای غنی از منابع ،عملکرد ضعیف تری حتی نسبت به کشورهای فقیر از منابع داشته اند! چرا؟

 ُبدن فیلسوف فرانسوی می گوید:ژان   ×

ند در حالیکه برعکس آن ، می کنند عموماً سست و کم کار مردمانی که در زمین های حاصلخیز و پربار زندگی

 با شرایط وفق یافته و در نتیجه با دقت ، هوشیار و کوشایند.کم حاصل، مردمانی می سازد که  زمین های خشک و

o :مشکالت ناشی از این منابع غنی در اقتصاد ما 
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ظارت اقتصادی موجود، رانت حاصل ازمنابع نفتی تحت نتقویت شدید فرایندهای رانت جویی :  -1

فرصت های کسب منفعت را هم در دولت وهم در بازارتغییرداده و از طریق انتقال فعاالن کارآفرین از 

فعالیت های تولیدی در بخش های اقتصادی به فعالیت های رانت جویی در بخش های غیر اقتصادی 

 بت بدل کرده است !،  موجب کاهش تولید ، رشد و توسعه اقتصادی را فراهم و به یک مصی

وجود منابع عظیم نفتی و طبیعی، دولت را هر چه استقالل مالی دولت از اقتصاد داخلی :  -3

بیشترازعملکرد اقتصاد داخلی مستقل و در  نتیجه نیاز کمتری به اخذ مالیات و به طبع  ضعف  نظام  

داخلی و عدم  بروکراتیک  و نظام تصمیم گیری قوی و منسجم جهت مالیات ستانی از اقتصاد

 حساسیت و کنترل بر آن را موجب  شده است.

درآمدهای سرشار حاصل از منابع نفتی ، ایجاد توهم توهم  افسارگسیخته دولت توسعه گرا:  -3

قدرت در دولت و در نتیجه دخالت مستقیم دولت در رشد و توسعه اقتصادی شده است که این امر 

های شتاب زده و ناسنجیده و ضربۀ مهلکه به برنامه  در طوالنی مدت بازار را مختل، تصمیم گیری

ریزی سیاسی و استراتژیک کشور که برنامۀ اصلی دولت بود زده و بخش خصوصی را به شدت وازده 

 و ضعیف کرده است. 

باالبردن انتظارات و تقاضای فزاینده بودجه  وباال بردن سطح انتظار مصرف کننده:  سال افزایش -۷

اجتماعی از دولت و تالش برای پاسخ گویی موجب تضعیف اقتدار کارایی دولت الیه های متفاوت 

قدرت خریدی را در اقتصاد به وجود  آورد که منجر به ایجاد تقاضایی  دائم به طور  شد. و از طرفی

شده است که ما به ازای تولیدی بر آن در اقتصاد داخلی وجود ندارد؟؟!!  که حاصلی جز اختالف 

 ادی، ایجاد فشارهای تورمی و واردات گسترده  و شکاف طبقاتی نداشته است.فزایندۀ اقتص

وجود رانت حاصل ازمنابع نفت در کشورباعث افزایش درآمدهای زیان های حاصل ازرانت نفت :  -0

ارزی ، و ایجاد مازاد در تراز پرداخت ها شد . که حاصل آن انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت 

ز یک طرف وانبساط و افزایش تولید بخش  غیر قابل تجارت )خدمات مسکن( از )صنعت کشاورزی( ا

طرف دیگر شده و با ایجاد عدم توازن بین بخش های مولد اقتصاد ، منجر به تشدید زیان های حاصل 

 ا ز رانت نفت و تشدید زیان های  حاصل از رانت نفت و تشدید پدیدۀ مصیبت منابع گشت. 

ستیز برای کسب رانت ،منجر به تمرکز قدرت کز قدرت اقتصادی: تضعیف دموکراسی و تمر -۲

اقتصادی و سیاسی در میان بعضی از نخبگان شد که نتیجه آن فزون طلبی برخی و ضعیف شدن 

 دموکراسی  و کاهش رشد اقتصادی در کشور گردیده است.

 مناسب مدیریتدلیل اینکه نوسانات رانت نفت به نحو ه ب نوسانات شدید و ایجاد بی ثباتی :  -7

نشد،به سادگی عملکرد اقتصادی روند رشد و توسعه را مختل کرده است ،با درآمد نفتی باال اقتصاد 

سرپا و با کاهش آن اقتصاد با یک شوک منفی مواجه شده است ،که حاصل آن افت شدید ریال و 

 های ارزی و کاالیی در سال گذشته ایران بود. سونامی قیمت
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o عملکردی ما  تا امروز تحلیل مشکالت شاخص 

V     :یکی از مهمترین معضالتی که در عمل به آن توجه نشده است عدم تناسب میان مشکل نقدینگی

نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی در کشور است.در اقتصاد ما نرخ رشد حجم پول بسیار فراتر از 

که متوسط نرخ  طوریه شده است. بنرخ رشد اقتصادی و از طرف دیگر بسیار بی ثبات و پرنوسان ظاهر 

( بوده است و رتبۀ چهارم را در جهان 0888-3552درصد ) 32/ 0رشد حجم پول در دهۀ اخیر در ایران حدود

 کسب کرده ایم!!

V : نرخ بهره مهم ترین شاخص سیاست اعتباری شمرده می شود و یکی از متغیرهای کلیدی      نرخ بهره

در اقتصاد به خصوص در بازارهای مالی و نظام بانکی است. نرخ بهره متغیری کلیدی در تعیین پس انداز 

سال  و سرمایه گذاری و تجهیز و تخصیص منابع مالی است. بر اساس نمودار داده های بانک مرکزی از

تا کنون با توجه به نرخ ها ی تورم، نرخ سود سپرده های واقعی ، در تمام سال ها منفی بوده  02۷5

است . این بدان معناست که سیاست گذاری اعتباری در اقتصاد ایران بسیار ضعیف و غیر قابل توجیه 

ا متغیرهای اقتصادی بوده است . و این به دلیل مهم دستوری بودن نرخ بهره توسط دولت بدون تناسب ب

 می باشد.

V    : نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص های مؤثر بر عملکرد اقتصاد شاخص سیاست ارزی

 کالن ،از چالش های عمده ی سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده و هست.

V    : بندی ایران در رتبه  3500در گزارش سال شاخص سهولت فضای کسب و کار در اقتصاد ایران

 کشور کسب کرده است: 022را در میان  038جهانی شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبه 

میزان تناسب اندازه دولت، داشتن پول قوی، اهمیت دادن به حقوق مالکیت و حاکمیت قانون و تجارت  -

نترل بین المللی و وضع مقررات آگاهانه و هوشمندانه در کنترل نرخ بهره و ارز ، دستمزد مجوزها و ک

 های قیمتی  می تواند از کشور ما به عنوان یک کشور با شاخص آزادی اقتصادی خوب، معرفی نماید.

را در آزادی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از  055از  5ایران رتبۀ  3500و  3505در سال های  -

تحت فشار  بنیاد هرتیج دریافت کرده است و این به معنی این است که ایران در میان کشورهای

 قراردارد.

را در شاخص  05نبود بازار مالی کارآمد و نظام بانکی مستقل و غیر دستوری سبب شده تا ایران رتبۀ  -

در جهان حفظ  05آزادی های بانکی  و تأمین مالی در سالهای اخیر به طور ثابت برای خود از میانگین 

 کند.

 

V     : هم نرخ تورم باال و هم نوسانات آن هزینه های هزینه های تورم باال و بی ثبات برای اقتصاد

زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، به خصوص اینکه در نرخ های تورم باالتر نوسانات نرخ تورم 

نیز تثبیت شده که حاصل آن کاهش نرخ رشد اقتصادی و سطح رفاه عمومی، تغییر توزیع درآمد و فشار 

 حتی متوسط را به دنبال داشته است.زیان بار به اقشار کم درآمد  و 
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 از جمله مهمترین هزینه های تورم باال: ¶

اختالل در شناسایی  قیمت های نسبی  توسط  فعاالن و به عبارتی تشدید اخالل در نظام قیمت گذاری  -0

 بازاربدلیل نبود یک سیستم اطالع رسانی آماری بروز و نوسانات شدید.

ی نسبت به تحوالت آینده و عدم چشم انداز روشن و شفاف جهت از دست دادن اعتماد فعاالن اقتصاد -3

برنامه ریزی و سرمایه گذاری و عدم رشد نظام بانکداری ، بورس و بازار اوراق بهادار به تناسب رشد 

 جمعیتی وجهانی.

افزایش هزینۀ نگهداری پول نقد زیرا که قدرت خرید کاهش یافته است در نتیجه موجب گسترش رفتار  -2

 ، کاهش پس انداز وسرمایه گذاری در اقتصاد ما شده است.مصرفی 

تورم باال عالوه بر کاهش سطح عمومی رفاه ، برتوزیع درآمد ثروت و رفاه میان اقشار جامعه نیز تأثیر منفی  -۷

 گذارده.

 

با توجه به اهمیت باالی نرخ تورم برای مردم و دولت مردان ، توجیه های توجیه تورم در اقتصاد :    ¶

زیادی در میان مردم ، سیاستمداران و حتی اقتصادانان رواج یافته است ، که در حقیقت خود این سفسطه 

گرایی مانعی برای شناخت ریشه های واقعی تورم و راهبرد مهار آن دراقتصاد ایران بدل شده است.که 

 از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

از مظنونین همیشگی ایجاد تورم در بین فهین بی درد:   تجارگران فروش و سرمایه داران و مر -1

عوامگرایان:  تجار، بازاریان و سرمایه داران نشان داده شده است ،که با سر و صدا این منحصرین بازار 

تنها مقصرانند.  و دراین بین دستگاههای دولتی، سیستم های نظارتی و انتظامی مبارزه با گران فروشی 

که میدانیم  اصوالً نرخ تورم ،ارتباطی با ساختار رقابتی یا انحصاری بودن بازار ندارد در  راه انداخته اند! 

 حقیقت مشکل اصلی افزایش حجم پول نهفته است !

افزایش قیمت نهاده های تولید مانند انرژی، نه تنها میان مردم و افزایش قیمت نهاده های تولید :   -2

صادانان نیز یکی از عوامل مهم  توجیه ایجاد تورم است ! در حقیقت سیاستمداران بلکه میان بسیاری از اقت

نکته ای ظریف و دقیق وجود دارد و آن در نظر داشتن علت افزایش قیمت نهاده های تولید مانند انرژی 

است؟؟ با افزایش حجم پول ، قیمت ها افزایش می یابد! بنابراین افزایش قیمت انرژی خود معلول تورم 

 بر نرخ تورم در بلند مدت ندارد. است و اثری

افزایش نرخ ارزاز عوامل ایجاد تورم شناخته می شود که در حقیقت باید به علت افزایش نرخ ارز :  -3

افزایش نرخ ارز و تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشت!؟ حجم پول ، تعیین 

ادلی بازار، تضعیف قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در برابر رقبای دستمزد ، نرخ ارز پایین تر از نرخ تع

خارجی را در پی داشته که نتیجۀ آنها کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی بوده است و از این مسیر اثر 

مثبتی بر نرخ تورم داشته . ولی شناسایی افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم مذمن در اقتصاد ایران یک 

 ه است و مبنایی در واقعیت های اقتصادی ندارد.توجی
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تورم وارداتی یکی دیگر از سفسطه هااست که با  تأثیر تورم خارجی بر کاالهای وارداتی تورم وارداتی :   -4

، افزایش تورم داخل را موجب می شود! عموماً تورم خارجی بدلیل اینکه همیشه از تورم داخل کمتر بوده 

 ته است.است حتی اثر کاهنده داش

توهم افزایش نرخ رشد حجم پول که باعث تولید بیشتر پول برای تولید بیشتر کاال)چاپ پول( :     -0

افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد از دیدگاه برخی از سیاستمداران و اقتصادانان در ایران ضربۀ مهلکی 

شد اقتصادی منتهی شود امروزه در را به اقتصاد کشور زده است.در واقع اگر تولید پول به تولید کاال و ر

 هیچ کجای دنیا مشکالت اقتصادی مانند رکود و بیکاری وجود نداشت. 

 

V    :  تغییرات نرخ بیکاری تحت تأثیر عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار است. معضل نرخ باالی بیکاری

عوامل اقتصادی به خصوص میزان عرضه ای نیروی کار بیانگر جمعیت متعادل است که تحت تأثیر مستقیم 

تا  19میلیون جوان بین  49حاکی از آمادگی حدود  09هرم رشد جمعیتی سال تولید قرار دارد.

حدود  1494سال دارد )زن و مرد( و طبق این نمودار می توان پیش بینی کرد ، تا سال  44

رصت ویژه برای )*یک موقعیت و فهمین میزان پتانسیل  بالقوه نیروی کاررا خواهیم داشت

حال برنامه ریزی ، مهارت وکار آزمودگی با تخصص و بکارگیری برحسب  پتانسیل های  دولت جدید*(.

جغرافیایی ، اقلیمی ، صنعتی و فرهنگی کشور از مسائل مهم پیش روست که می تواند این جمعیت را 

 به یک پتانسیل  بالفعل مثبت یا بالعکس منفی تبدیل کند

V در نظریات جدید توسعه ، همراهی صنعت و دانش و فن آوری های نوین  :    اثرات مخرب عدم

پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی بلند مدت است. در حقیقت افزایش 

بهره وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه زمینۀ افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می آورد.در 

 یکه صنعت و تکنولوژی  در کشور ما از عدم همراهی برنامه ریزی شده با یکدیگر سخت رنج میبرد .حال

V : مناسبات خارجی از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی  نقش روابط خارجی

ته بلند مدت است.روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یاف

، یکی از مؤلفه های اصلی تأمین امنیت ملی و کاهش ریسک و عدم اطمینان برای سرمایه گذاری داخلی 

یا خارجی است.افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه ، زمینه 

ی های جدید از ی افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می آورد.در عین حال مسیر اصلی ورود تکنولوژ

 خارج به داخل را نیز فراهم می آورد.

 سیاست گذاری در راستای بهبود ساختاری و عملکرد اقتصاد ایران 

سیاست های اقتصادی در ذات خود عموماً دوگانگی دارند که ظاهرشان بر خالف باطن شان است، سیاست های 

ناگوار و نامطلوب اقتصادی بوده است . ُبرد سیاست اقتصادی با ظاهر جذاب و عامه پسند در باطن حاوی پیامد های 

. اتخاذ  )* مطالبه واقعی امروز ملت ایران*(های اقتصادی باید امید، آرامش و رفاه مردم در طوالنی مدت  باشد

عملی یک سیاست در ابعاد ملی توانسته و میتواند  به سادگی زندگی و رفاه هزاران و میلیون ها نفر را دستخوش 
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کانون بحرانی برای سیاستگذار اقتصادی،در همین دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های کند. تغییر 

دان نظام اقتصادی فارغ از خواست دولتمن اقتصادی نهفته است پس با مسئولیتی سنگین باید انتخاب کرد.

که نظام اقتصادی به شدت ، فرآیندهای حاکم بر خود را دارد که با دستور بر مذاق آن ناسازگار است و با توجه به این

انتقام جوست و انتقام اشتباهات تاریخی را خواهد گرفت ، باید  برنامه ای مدون برای سیاست های اصالح ساختار 

 و عملکرد در عرصه های مختلف اقتصادی طرح ریزی کرد.

o نیازمند:  برای اصالح عملکردی 

:  خطر سوء استفاده از قدرت خلق پول، در ذات قدرت دولت نهفته  اصالح سیاست های پولی و مالی -1

است . خلق پول به عنوان یک حق قانونی حکومت یکی از راه های غلط کسب و در آمد برای هر دولتی 

 در دنیای پول اعتباری است.

 نون ظاهرابرنامه ریزی بودجه از مهم ترین ابزار سیاست مالی است ، که متاسفانه تا کسیاست مالی :  -2

سیاستهای بودجه ای، که متکی بر درآمدهای نفتی بوده  نه بر در آمدهای داخلی ، از قبیل سرمایه 

گذاری در تولید  داخل ، مالیات و اوراق بهادار اگر چه ظاهر جذاب و عامه پسندی داشته است اما اثر 

ی پولی و مالی در اقتصاد سوء بر جای گذارده که بدنۀ دولت را بزرگ و مصرفی کرده است.سیاست ها

ایران نه تنها از عهده ی تثبیت نرخ رشد اقتصادی برنیامده اند، بلکه خود یکی از مهم ترین عامل ایجاد بی 

 ثباتی در اقتصاد کالن ایران و نرخ رشد اقتصادی بوده اند. 

 اصالح سیاست های اعتباری و تعیین نرخ سود بانکی  -3

ای غیر منسجم و پر از نوسان ارزی ما نیازمند به بررسی  سیاست هاصالح سیاست های ارزی :  -4

سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده و نیازمند تعیین مسیر بهینه ی نرخ ارز در کشور است. مهم 

ترین منبع کسب در آمدهای ارزی ما نفت است. که در حقیقت از مسیر اعمال سیاست ارزی به بازار 

مهم ترین پیامد های مستقیم عدم صحیح مدیریت نرخ ارز، تضیف تراز تجاری کشور  وارد می شود . و از

 بر تولید و اشتغال و تورم است.

قیمت ها در بازار باید از میزان عرضه وتقاضا اصالح سیاست کنترل دستوری قیمت ها توسط دولت:  -4

 ه متاسفانه وجود کنترل های مستقیم، موجودی کاال، فعا لیت بازار وصنایع تولیدی و وارداتی تعیین گردد. ک

و دستوری سازوکار روتین اقتصادی ، بازار را مخدوش نموده است وحاصل آن کاهش کارایی و کاهش  

 شدید و آشفتگی درتولید بوده است .

متأسفانه دولت ها در ایران عموماً رویکردی هزینه محور به اصالح سیاست های اشتغال زایی  :  -6

میلیون تومان  35یی داشته اند . که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی )مثالً مسئله ی اشتغال زا

برای هر شغل( نیاز است ! که نگاهی کامالً سطحی به کارآیی پول در اقتصاد بوده است )چرخه معیوب 

 و معکوس برای حصول نتیجه(
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بزرگتر کنیم ، تقاضای نیروی کار هم افزایش می یابد و اگر ظرفیت اقتصاد کشور را راه حل: **                      

 در نتیجه اشتغال هم بیشتر خواهد شد.)چرخه صحیح رشد(

از مهم ترین محدودیت ها بر سر راه رشد اقتصادی ایران به روابط خارجی اصالح سیاست خارجی :  -7

ت که روابط سازنده تنش آمیز به خصوص با قدرت های بزرگ جهانی بوده است. به وضوح قابل درک اس

است . و در یک کلمه ، کشور نمی  30با حفظ ارزش های فرهنگی و ملی از ضروریات زندگی در قرن 

را محقق سازد اگر به  0۷5۷تواند اهداف بلند پروازانه برنامه های باال دستی نظیر سند چشم انداز ایران 

 این مهم نپردازد.

ده های آوردن نفت بر سرسفره ها که ظاهر جذاب و وعاصالح سیاست مدیریت درآمدهای نفتی :   -8

عامه پسند داشت و حتی اگر به تحقق می پیوست ایجاد رفاه و توقع در مردم بدون ایجاد پشتوانه و بدنۀ 

محکم صنعت و تولید و اشتغال که موجب رشد اقتصادی می باشد بوجود می آورد ، فریبی جز برای 

 سقوط بزرگ و شوک اقتصادی نبود. 

 

راهبرد بهینه ی مدیریت درآمدهای نفتی در ایران باید بر اساس اهداف اساسی ذیل تأمین  ¶

 گردد:

آسان سازی اِعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تأثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد  -الف         

          اقتصادی

اصالح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت در کاهش سریع وابستگی دولت به درآمد نفتی با  -ب          

 ایجاد منابع داخلی

برنامه ریزی بهینه استفاده و سرمایه گذاری از درآمدهای نفت به عنوان سرمایه های پایدار مالی در  -ج         

ی ور که بیکارجهت تسهیل فرآیند رشد و توسعه اقتصادی پایدار که به دنبال خود خیلی از بحران های کنونی کش

 و تورم است  را واصل خواهد نمود.

 پیشنهاد راهکار های صحیح بر مدیریت درآمدهای نفتی: ¶

 سرمایه گذاری درآمدهای نفتی برای توسعه زیر ساخت های اقتصادی -0

برای توسعه ی واردات مورد نیاز )با بررسی دقیق شرایط موجود و برنامه  اختصاص در آمدهای نفتی -2

 ایع و تولیدات داخلی(ریزی بر نیاز صن

خصوصی کردن فرآیند اکتشاف ، استحصال ، توزیع نفت ، با گزینه مالیات گیری از شرکت های   -3

 خصوصی 



 ش
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جدا کردن نفت از بودجه عمومی )به زبان عامیانه برداشت نکردن از َدخل برای خرج!( و توزیه بهینه   -4

از سرمایه ملی و توزیع سود آن بین  آن  در سرمایه گذاریهای اقتصادی )ایجاد هر چه بیشتر سود

 عموم(

 و پخش سهام بین مردم  در آمدهای نفتی سهامی کردن شرکت های مالک -4

ایجاد صندوق های ذخیره ی  درآمدهای نفتی به جهت کاهش اثر نوسانات بهای نفت و کنترل  -6

 هزینه ها

موارد باید مشروط به اصول سود آوری  پایدار در برنامه ریزی بلند مدت و سازگاری با  6که البته همه ی این 

 شرایط و قابلیت اجرایی شدن را در دل خود داشته باشند.

 

 برای اصالح و گذر از این مسیر تا رشد نیازمند: 

 

 ی عمومحاکمیت کامل  قانون با نگاه اصالح ساختاری آن  برای صاحبان قدرت در حاکمیت و برا -1

 مردم

ایجاد زیر ساخت محکم اجرایی برای دولت ها که مستدام و مداومت داشته باشد بطوریکه با  -2

 عوض شدن دولت ها به این زیر ساخت ها آسیب وارد نشود.

کنترل و توزیع سیاسی قدرت با نگاه عدم تمرکز و اطالق گرایی منابع قدرتی  و ایجاد پایگاه  -3

ودن همۀ مراکز کنترل قدرت  به بدنه نظام به جای تقدس مشورتی در سرمنشا و پاسخگو ب

 گرایی 

حضور زنان به عنوان یک عامل تعیین کنندۀ اقتصادی و کفه دوم ترازوی باالنس جمعیتی   -4

)زنان ( با تربیت آگاه نسل آینده و حضور محکم و پذیرفته شده و برخوردار از حقوق کامل 

 ر به آنانانسانی به دور از نگاه جنسیتی آسیب پذی

ایجاد فضای عمومی ترغیب و امید در مردم برای خیز همگانی  با اجرای برنامه های بلند مدت  -4

 .اقتصادی 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                    

:ЙϠϝжв 

-̸ иϸϜϾ дϝвϾ ϸтвϲ :    йЛЂмϦ ͻϝжͺжϦ ϼϸ дϜϼтϜ ϸϝЊϦЦϜ- ФϸϝЊ ͼжтЂϲЮϜ 

-̹  РтЂ ϸвϲϜ   : дϸϼͭ ͼжϝлϮ ͼЂϝтЂ ϸϝЊϦЦϜ 

-̺ дттыͭ ͼвмϚϝж : ͫмІ дтϼϦͭϸ   -    ͼϠϝлІ ЬтЯ϶ ϸϜϸϼлв йвϮϼϦ-  ͻмϠж ϸвϲв ϼтв 
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 :اشاره

به هیچ روی دلیل بر تائید دیدگاه های مربوط در این خبرنامه درج و نصب مقاله ها و اظهار نظر های وارده           

 نمی باشد.خبر نامه 

 

 

                                 

 

 


