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ϝв д϶Ђи:  
               

 درباره:
 

  برنامه های امور  اقتصادی برخی
              

اقتصادی را در هفت محور اعالم کرده اند. از آن  وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ، برنامه های

مالیاتی، چگونگی رفتاربا پول حاصل از فروش نفت وبهینه سازی یارانه ها. در هر جمله نظام 

یک از موارد مورداشاره نکاتی درخور اهمیت و سرنوشت ساز وجود دارد که بنا به ضرورت باید 

 در آغاز کار به اختصار به آنها اشاره کرد.

دور از هرگونه تردید بایدبه  ازجمله محورهای اعالم شده،  نظام مالیاتی کشور است که به -9

فوریت هم اصالح وهم تقویت شود. زیرا در کشور ما نیزباید همانند همه ی کشورهایی که 

قانون بر اداره آنها حاکم است، همه ی مردم دانسته یا ندانسته، به طور مستقیم یا 

 رور آنها در پیغیرمستقیم، مالیات بپردازند. مالیات های قابل وصولی که برخی انواع جدید و ض

 ارائه خواهدشد..

که یکی از عمده ترین انواع مالیات با ویژگی های گوناگون است، به ویژه  مالیات بر دارایی -الف 

در اقتصاد ما . مالیات بر دارایی های به سرمایه تبدیل شده وشناسنامه داری  که منظور امالک 

و مستغالت است که برقراری آن به هر دلیل تا کنون از جهاتی به زیان اقتصاد کشور از نظر دور 

عی از انواع مالیات که باید با  ثبت الکترونیکی دربانک اطالعاتی مثلث ثبت مانده است . نو

اسناد وامالک، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی یا بانک ملی داده های آن در اختیار قرارگیرد. 

مالیاتی که عالوه بر تقویت خارج از تصور توان مالی دولت برای اداره امور جاری کشور با ثبت و 

یل دارائی ها به سرمایه  و وثیقه سپاری نزد بانک ها فراهم سازتامین منابع مالی مورد نیاز تبد

 بخش خصوصی برای سرمایه گذاری شود.

که بایدبا هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت، تعدیل مصرف وجلوگیری  مالیات سوخت و انرژی -ب 

ی وسائط نقلیه عمومی )با حفظ کارت از  تورم از کلیه مصرف کنندگان سوخت و انرژی به استثنا

 های سهمیه سوخت( و واحدهای تولید کاال برای صادرات، بدون افزایش قیمت دریافت شود.

دارائی های منقول و غیرمنقول )مانند امالک و مستقالت، وسائل حمل  مالیات صلح حقوق -پ 

 و نقل، سرقفلی ها و...(

 براساس ساز و کاری ویژه. مالیات بر خانه های خالی -ت
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افزایش و تعمیم مالیات ارزش افزوده به انواع کاال و خدمات به استثنای مواد غذایی وتولیدات  -ث

 کشاورذی و دام داری.

روشن است که اجرای موارد مورد اشاره مستلزم شفاف سازی نظام مالیاتی، لغو نزدیک به 

تقویت سازمان مالیاتی کشور به ویژه از نظر کل معافیت های مالیاتی موسسه های انتفاعی و 

 الکترونیکی می باشد

که به درستی عنوان شده است وجوه مذکور بایستی به مصرف سرمایه  درمورد پول نفت -1

گذاری برسد نه هزینه های جاری زیرا سرمایه ایست خدادادی که احدی از آحاد بشر در ایجاد 

ت بسیار نبایستی درآمد تلقی شود که پیامدهای آن آن نقشی نداشته است،از این رو  به جها

نقض غرض خواهد بود. وجوه مذکور تبلور سرمایه است و متعلق به کشورو بایستی در حساب 

 یا بانکی تخصصی ذخیره و مورد بهره گیری درست قرار گیرد.

در صورت وبدون تردید  که به گونه یی مخرب دردست اجرا می باشد،و اما درمورد یارانه ها، -9

ادامه سامان برانداز خواهد بود. بنابراین تجدید نظر در چگونگی کم و کیف اجرای پرداخت یارانه 

بایستی راس کلیه برنامه ها قرار گیرد، وپرداخت آن، به گروه آسیب پذیر)ریر ودر خط فقر( محدود 

والن دریافت گردد. آن هم نه به صورت نقدی و کاالیی بلکه به صورت کاهش هزینه زندگی مشم

 یارانه . 

لغو پرداخت یارانه به گروه های دیگر جز گروه آسیب پذیر که تعدادآنها دست باال ،بر اساس  

 میلیون برآوردشده است . 11محاسبه یی  سرانگشتی حدود 

و اینکه گفته می شود لغو پرداخت یارانه به عموم ومحدود کردن یارانه گیران به گروه های زیر  

ر موجب نارضایتی خواهد شد، باید گفته شود چنانچه دریافت یارانه از سوی آنان و در خط فق

موجب شرمساریشان نشود نارضایتی آنان بی معنا خواهد بود، زیرا هر رفتاری در این زمینه جز 

 این خالف فلسفه وجودی یارانه دهی خواهد بود.

بایدقطع، وبا کاهش هزینه زندگی  در پایان یادآود می شود که پرداخت یارانه ها به صورت نقدی

گروه آسیب پذیر که پیش از این عنوان شده است جایگزین شود. پرداخت یارانه کاالیی نیز که 

 مضار بیشتری از پرداخت یارانه نقدی دارد،به هیچ روی مورد توصیه نمی باشد.

 امیر هوشنگ امینی  

 دکتر در اقتصاد سیاسی
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 :اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 :اخبارکوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس

 ( 9911امرداد 11)مورخ

مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس حسب روال و بر اساس دعوت رسمی اتاق 

 تشکیل و بر گزار گردید .عضو دارنده کارت معتبر  901امردادبا خضور  11روز سه شنبه  91راس ساعت 

 

 گوشه یی از احالس مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس

از اعالم دستور جلسه ،مهندس خاموشی رییس اتاق ضمن خوش آمد گوئی به در این جلسه بعد 

که در سال گذشته ،به ویژه در خصوص  در خور تقدیری اعضاء حاضر درجلسه به اختصار درباره اقدامات

 در این زمینه از سوی دبیرخانهس، آن هم در شرایط نا مساعد حاکم تسهیل صدور ویزای ورود به انگلی

به عمل روابط اقتصادی دو کشور  تلطیفاقداماتی که در مسیر درباره به تفصیل  ،است  به عمل آمده
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لرد ،سفر به انگلیس ودیدار و گفت و گو با مسئوالن اتاق بازرگانی انگلیس و ایران آمده،از جمله 

نیا و انایب رییس گروه دوستی پارلمانی بریت، وگفتگو با جک استراو، ء المونت ،لرد فیلیپس،وسایر اعضا

که در کل منجر به چاپ ونشر مقاالتی در جراید انگلیس وپاسخ وپرسش های رادیو یی و  و...ایران 

 بیاناتی ایراد گرد.،تلویزیونی در باره ضرورت بازگشایی سفارت خانه های دوکشور گردید

ج دانش هیات رییسه مجمع برگزار گردید وآقایان ایر،انتخابات هیات مدیرهبرنامه باتوحه به  سپس

،شاهرخ ظهیری، رامین طاعتی و سید محمد رضوی شیرازی به عنوان ،رییس،نظار ومنشی به اتفاق 

 در جایگاه هیات رییسه مستقر شدندآرائ انتخاب و

 

 اعضاءهیات رئیسهاز راست به چپ:آقایان ایرج دانش،رامین طاعتی،شاهرخ ظهیری و محمد رضوی شیرازی

دستور جلسه نخست گزارش عملکرد هیات مدیره عنوان مجمع عمومی قرائت و مورد تائید براساس 

سپس گزارش بازرسقانونی توسط خانم مطلب زاده، بازرس قانونی اتاق، قرائت و مورد قرار گرفت. 

تائید قرار گرفت. پس از آن گزارش و صورت های مالی توسط حسابرس اتاق مطرح و مورد تائید قرار 

پس از آن برنامه و بودجه سال جاری اتاق نیز توسط دکتر امینی، نایب رئیس و دبیرکل گرفت. 

در پی روزنامه اطالعات  اتاق،قرائت گردید و بعد از ادای پاسخ به برخی پرسش ها از تصویب گذشت.

 نیز به عنوان روزنامه رسمی اتاق انتخاب گردید. 

در پایان رای گیری درمورد انتخاب اعضا هیات مدیره برگزار و آقایان مهندس علینقی سید خاموشی، 

و خانم ها دکتر امیرهوشنگ امینی، عالء میرمحمدصادقی، جعفر ذره بینی، مهندس علی حمزه نژاد 

ی ارض و آقایان دکتر محسن بهرامبه عنوان اعضا هیات مدیره جدید زهرا نقوی و مرضیه ابراهیمی 

البدل هیات مدیره و خانم زهرا مطلب اعضا علی  اقدس و مهندس حسن نیک کار اصفهانی به عنوان

 انتخاب شدند.  اتاق اصلی وآقای شجاع به عنوان بازرس غلی البدل و حسابرس زاده به عنوان بازرس
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 پایان پذیرفت. 91:00جلسه راس ساعت 

 

 برگزاری جلسه هیات مدیره اتاق

 
بعدازظهر  دو جلسه برگزار کرد .یکینگلیس اهیات مدیره اتاق ایران و سال جاری  ماهمردادادر 

که بعد از اتاق  هپیش از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنودر واقع  مردادماه،ادوشنبه هفتم 
مرداد ماه در محل اتاق تهران برگزار شد،یک جلسه هم بعد از برگزاری ا 11ظهر روز سه شنبه 

ل بعد از بحث وتبادل نظر در باره در جلسننننه او  .ماه حاری  11 بعداز ظهر دوشنننننبهدر مجمع
دربارة مسایل  سیاست های پولی ومالی وهمچنین یارانه ها ،افزون برمسائل اقنصادی کشور 

و مشکالت ناشی از افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز , تحریم های اقتصادی، مشکل نقل و 
برنامه برگزاری  سنننپسات آن بر تولید ملی به تفضنننیل بحث وگفت و گو شننند.انتقال پول و اثر

سیدگی و تایید  سال جاری مطرح ومورد ر شنهادی اتاق برای  مجمع همراه با برنامه وبودجه پی
 .قرار گرفت

ضویت،  مهندس علی حمزه نژاد به   سیون ع شرقی درکمی ضور دکتر  با توجه به نبود امکان ح
 کمیسیون برگزیده شد.عنوان عضو جدید 

 
برگزاری وارزیابی چگونگی گزارش  ارائه و، تبادل اخبار اقتصننننادیافزون بر  دوم نیز  هدر جلسنننن

شی باتفاق آراء ه بمجددا  و تخابات داخلی هیات مدیره انجام پذیرفتانمجمع ، ه مهندس خامو
عالء میرمحمد صادقی  ،رکل ینایب رییس و دبدکتر امیر هوشنگ امینی ،  ،ریاست هیات مدیره 

مهندس علی حمزه نژاد خزانه دار،خانم زهرا جعفر ذره بینی عضننننو هیات مدیره، ،نایب رییس 
شنندند.   در پایان بر گزیده عضننو هیات مدیره  خانم مرضننیه ابراهیمیدبیر هیات مدیره و  نقوی

 زم به عملمقرر شد دبیرکل نسبت به ثبت نتیجه مجمع وانتخابات داخلی هیات مدیره اقدام ال
 آورد

سننپس مقرگردید در خصننوص تجدید روابط ایران و انگلیس وتدارک سننفر هیات به لندن در اکتبر 
 اقدامات دنبال شود.

مقرر شنند از هم اکنون برای برقراری دیدار آزاد اعضنناء در آغاز هر فصننل اقدام شننود.ضننمنا در 
 عمل آید.خصوص خرید محل برای استقرار اتاق در آن تیز اقدام الزم به 

 

 كمیسیون هاى تخصصى اتاقرگزارى جلسه ماهانه ب
 

مذكور در دوره مورد گزارش كمیسیون : و فناورى هاى نوينتجارت ،صنعت،گردشگری كمیسیون -ألف
 ،زهرا نقویمینو شهابيمرضیه ابراهیمی، با حضور خانم ها:امرداد  چهاردهمشنبه  دوروز 91ساعت 
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جهانگیر صادقی به ریاست مهندس علی حمزه نژاد وبا حضور دکتر شجاع،پدیدار،سید رضی اصفهانی 
 امینی نایب رئیس و دبیر کل اتاق در محل دبرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید

به تفصیل در باره اوضاع اقتصادى حاكم بر كشور به ويژه در  بعد از تبادل اخبار اقتصادی در اين جلسه
وپیشنهاد شد اال و خدمات وزندگى گروه آسیب پذير جامعه گفت و گو زمینه نرخ ارز وآثار آن بر تولید ك

ه تر مجمع عادی ساالن اتاق که دربیست و دوم همین ماه برگزار خواهد واری هرچه با شکبرای برگز
سیدن تعداد اعضاء حاضر در حلسه و الزام به تجدید جلوگیری از به حد نصاب نر به ویژه برایشد 

 دریغ نورزند از طریق اتاق دوستان نیزاز تذکربه سایر اعضائ ،عالوه بر ارسال نامه های یاد آوری  جلسه
. 

را تهیه  ضمنا مقرر گردید اعضاءمحترم فهرستی از عالقه مندان واجد شرایط برای حضور در کمیسیون
برای ه باشند شتبیش از سه جلسه غیبت دا اعضائی که ودر جلسه آتی ارائه دهند ،ضمنا از آن پس

  .حضور در جلسه های ماهانه کمیسیون دعوت نشوند.
 پايان پذيرفت. ٦جلسه راس ساعت  
 
 
دوشنبه جهاردهم  91ساعتاين. كمیسیون در كمیسیون تسهیل سرمايه گذارى و مشاركت ها : - ب 
رضی به رياست دكتر. امینى وبأ حضور خانم زهرا نقوى ، وآقا يان :امیر حسین پژوهى ،سید  مردادا

تشكیل وبرگزار گرديد.در اين جلسه افزون بر   محمد رضوی شیرازی ورامین طاعتیسید اصفهانی،
تبادل أخبار اقتصادى به ويژه در باره كاهش قدرت خريد پول ملى ، ودالئل وريشه هاى اين اقدام 

ضرورت تجديد نظر  مجددا بر گفت و گو شد در باره دورنماى اقتصاد كشور امان برباد ده، به تفصیل س
ضرورت شرکت در مهمانی  مورد تأكید قرارگرفت . حاکم در سیاست هاى اقتصاد ى براساس واقعیات

 اکتبردر مجلس اعیان برگزار خواهدشد تاکید شد. 91پائیزه اتاق انکلیس وایران که در 

 لسه راس ساعت شانز ده پايان پذيرفت.ج 
 

 
 رئیس کمیسیون،حمزه نژاد ،خانم هاشهابی و نقوی وآقایان دیده ور وجعفر ذره بینی حخازی ازراست:آقایان پژوهی،
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با  که همه ماهه یون اجرايي اتاق استاين كمیسیون كه در واقع تنها كمیسكمیسیون عضويت : -ت
به رياست دكتر  ،مديره هیات منتخب عضاءا ه نژادحمز، مهندس علی خانم. زهرا نقوى  عضويت 
افزون بر  گردد وتشكیل وبرگزار امرداد 11بعدازظهر سه شنبه تشکیل جلسه می دهد مفر بود امینى 

چهارمورد تبار آنها پایان پذیرفته بود عموافقت با تمدید اعتبار تعدادی از کارت های عضویت که ا
ودرباره آنها اخذ تصمیم شود لکن در آخرین لحظه به علت ضویت بررسی است های جدید عدرخو

 گرفتاری غیرمترقبه خانم نقوی به هفته بعد موکول شد. 

 

 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران  

:روحانی  

های آینده در کاالهای اساسی هیچ مشکلی نخواهیم داشتدر ماه  

 

پایبند باشند اعضای کابینه سوگند خوردند به منشور اخالقی دولت  

 برگزارشداظهار کرد:با حضور وزرا  که از اولین جلسه کابینهجمهور ایران، پس روحانی، رئیس دکتر
.شان ظرف چند ماه آینده رفع خواهد شدمشکالت شهروندان ایرانی در تهیه مایحتاج اساسی . 

ای اساسی مورد نیاز در اولین جلسه کابینه "به طور ويژه در خصوص کااله ست:ا روحانی گفته دکتر
های آينده سال، حمدهللا با اجرای اين تصمیمات مردم در ماهه مردم تصمیماتی اتخاذ شد که ب

 مشکلی در اين زمینه نخواهند داشت
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 ".روحانی تاکید کرده است که "امروز اولین مسئولیت همه ما بهبود معیشت مردم استدکتر

هایی برای صد روز آتی دارد که از طریق که دولت برنامه است نیا، وزیر اقتصاد نیز تاکید کردهطیب دکتر
 .آنها مشکالت فوری اقتصادی را برطرف خواهد کرد

ای دو جلسه برگزار با وزرایی که مستقیما با مسائل اقتصادی سر و کار دارند هفته است روحانی گفته
 .کند تا برای حل معضالت اقتصاد ایران به هماهنگی بیشتری برسدمی

رف صد روز ریزی ظاز احیای سازمان مدیریت و برنامهکه  نیز حمهور رئیسمعاون محمدباقر نوبخت، دکتر
 .برای بودجه سال جاری خبر دادای همچنین از ارسال اصالحیه آینده خبر داده بود،

 .اندخود بر رفع مشکالت اقتصادی ایران تاکید کرده اش از آغاز کارنهروحانی و اعضای کابیدکتر

ͼЦы϶Ϝ' ϼнЇзв' 

ای اعتماد مجلس به وزرا تشکیل شد، سوگند هیات دولت که پس از ر در اولین جلسه اعضای کابینه  
 .متن آن را خواند، پایبند باشند رئیس دفتر رئیس جمهور نهاوندیان به یک منشور اخالقی، که  خوردند

تامین مصالح پايدار نظام جمهوری ند: "هدف اول من خوردروحانی از جمله سوگند  اعضای هیات دولت
ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبناي تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون انديشه"، "اسالمی ايران باشد

 .زدگي و خودسري بپرهیزمباشد و از تندروي، شتاب

جمهور و اتاق بازرگانی ایرانریاست همزمان نهاوندیان بر دفتر رئیس  

 

داتاق بازرگانی : اشتغال همزمان آقای نهاوندیان در این دو مقام منع قانونی ندارئیس روابط عمومی ر  



 

 

 

 9911مرداد  91خبرنامه شماره

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

 

 Http://www.ibchamber.org 9سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

بازرگانی اتاق رئیس روابط عمومی علی درستکار، ، خبرگزاری فارسبه گزارش بی بی سی به نقل  از 
جمهور ایران، به دفتر حسن روحانی، رئیس ان با ریاستمگفته است که محمد نهاوندیان همزایران 

:است آقای درستکارگفتهادامه خواهد داذ. نیز ست بر اتاق بازرگانی ایرانریا  

: "شغل است که او توضیح دادهتند و حضورشان ایراد قانونی ندارد."آقای نهاوندیان در هر دو جا هس 
شود که شغل اول آنها هم دولتی باشد یعنی به طور همزمان دو شغل دوم مربوط به کسانی می

های باشند و موضوع دوم این است که از دو جا حقوق بگیرند درحالی که رؤسای اتاقدولتی داشته 
.بازرگانی حقوق بگیر نیستند .". 

 

اتاق بازرگانی ایران در کنار محمد نهاوندیان رئیس روابط عمومی علی درستکار  

برانگیز بوده است. های دولتی در ایران از مسائل بحثهای اخیر مساله چند شغله بودن مقامدر سال
نژاد به خصوص اشتغال همزمان غالمحسین الهام به چند مقام دولتی در دوره محمود احمدی

ناتاق بازرگانی ایران همچنین باطل شد رئیس روابط عمومی .انتقادهای زیادی را به دنبال داشت . 
نهاوندیان را رد کرده و گفته است:دکترکارت بازرگانی   

اند اند، آنها فرض گرفتهگیری غلط کردهاند از یک فرض غلط یک نتیجه"کسانی که چنین اخباری را گفته 
کارتشان  ودنشان است پس چون رئیس نیستندکه کارت بازرگانی آقای نهاوندیان به واسطه رئیس ب

 ".هم باطل است. در حالیکه کارت بازرگانی آقای نهاوندیان باطل نشده است

آید درستکار در دفاع از این که محمد نهاوندیان از عهده انجام وظابف خودش در اتاق بازرگانی برمی 
 گفته است:

هستند، ها موظف به حضور و غیاب ساعتی نیستند بلکه موظف به انجام وظایفشان "رئیس اتاق 
پیش از این هم آقای نهاوندیان همه وقت خود را در اتاق نبودند و به عنوان مشاور سه قوه و یا عضو 

 ".گیری حضور داشتندشورای پول و اعتبار در جلسات مختلف تصمیم

ین نهاد بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران اتحادیه صنفی تجار و صنعتگران عمده ایران است و بزرگتر
درومیبه شمار   

n 
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رو هستیمروحانی: با کسری بودجه هنگفتی رو به دکتر معاونان  

 

خبر داده اند حاری سالروحانی از کسری هنگفت بودجه دکتر معاونان   

معاون اول رئیس جمهورو معاون وی در امور برنامه ریزی گزارش داده اند که بودجه امسال با کسری 
 .شهریور ماه الیحه اصالح بودجه را به مجلس می فرستد هنگفتی رو به روست و دولت در روز بیستم

اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی گفته که با یک "کسری بودجه جدی مواجه هستیم" و 
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفته است الیحه اصالح بودجه پیش از پایان 

 .شهریور به مجلس فرستاده می شود

آقای جهانگیری در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در دو جلسه ای 
که با مسئوالن دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی آقای احمدی نژاد 

م غیرواقعی هزار میلیارد تومان این رق 10هزار میلیارد تومان بودجه مصوب "بیش از  190گفته که از 
هزار  9۴0است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به 

 ".هزار میلیارد تومان هزینه شده است 10میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا 

فشاری بر مردم تحمیل معاون اول آقای روحانی در عین حال تاکید کرده که دولت اجازه نخواهد داد که 
 .شود

بودجه امسال به دلیل تاخیر طوالنی دولت آقای احمدی نژاد در ارائه الیحه به مجلس خردادماه 
بررسی شد و مجلس برای آنکه دولت برای سه ماه اول بودجه داشته باشد، بودجه سه دوازدهم را 

 .برای تامین مخارج تا پایان خرداد تصویب کرده بود
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اقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفته که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق همزمان محمدب
 ".نشود "دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد

اقتصاد ایران در یک سال گذشته با شرایط دشواری رو به رو بوده به گونه ای که هم تورم به شدت 
ه دلیل تحریم های بین المللی فروش نفت ایران به کمتر از نصف رسیده افزایش پیدا کرده و هم ب

 .است

یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی بوده است و آقای نوبخت می گوید 
 ".که در کوتاه مدت "کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد

هزار 100هزار میلیارد تومان به مرز  10ی به شدت افزایش پیدا کرده و از در سالهای گذشته نقدینگ
میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی به تورم گسترده منجر شده است. گزارش بانک 

 .درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی سابقه است 9۳مرکزی نشان می دهد که تورم به بیش از 

چنانچه نقدینگی در جامعه باال باشد ولی عرضه کاال به اندازه تقاضا نباشد،  آقای نوبخت می گوید که
 .یابد، و در سالهای اخیر تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده استتورم در جامعه افزایش می

میلیارد دالر درآمد نفتی داشت،  100به دلیل ناکافی بودن عرضه، دولت آقای احمدی نژاد که بیش از 
برطرف کردن تقاضا به سمت واردات حرکت کرد و بخش عمده ای از نیازهای کشور را از طریق برای 

واردات تامین می کرد اما اکنون ایران به دلیل تحریم های بین المللی هم قادر نیست نیمی از نفتش 
 .را بفروشد و پول کافی برای خرید کاالهای وارداتی در اختیار ندارد

ی ایجاد تناسب بین نقدینگی و تورم تصمیم گرفته که قانون بودجه سال جاری دولت آقای روحانی برا
را اصالح کند و به گفته آقای نوبخت، در این صورت، "دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم 

 ".روبرو نخواهد شد

ی از آن بکاهد به دولت آقای روحانی می کوشد تا با برنامه ریزی در زمینه تحریم ها از فشارهای ناش
گونه ای که آقای نوبخت می گوید "سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه" برای مقابله 

ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم داشت و امیدواریم "با اعمال یک دیپلماسی فعال و با تحریم
 هابه مقابله با گسترش تحریم ملیبرقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع 

 م.و از میان برداشتن آن فراهم کنی پرداخته و شرایط را به سمت کاهش

ϸϽͭ нПЮ Ϝϼ дϜϼϸϝв дϝгтϜϾ ͼЋ϶Ͻв ЅтϜϿТϜ ϥЮмϸ 

 ЁуϚϼ ЬмϜ дмϝЛв̪ͻϽуͺжϝлϮ ФϝϳЂϜ дϜϽтϜ ͻϼнлгϮ йЂ йϡзІ̹̀ иϝв ϸϜϸϽв ͻϼϝϮ еуЇу͟ ϥЮмϸ йϠнЋв нПЮ ϼнϧЂϸ Ϝϼ 

 йϠ иϝв ЅІ ϾϜ дϜϼϸϝв ͼЋ϶Ͻв ЅтϜϿТϜ ϽϠ ͼзϡв ̀ етϜ ͻϜϽϮϜ ЀϝЂϜ етϜϽϠ.ϸϽͭ ϼϸϝЊ Ϝϼ дϜϼϹ͟ ͼЧтнЇϦ ͼЋ϶Ͻв м иϝв

ϹІ СЦнϧв йϠнЋв. 
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 فیروزآبادی از آمادگی نیروهای نظامی برای 'خروج از اقتصاد' خبر داد

 به پادگان ها بر می گردندآقای فیروزآبادی گفته که اگر نیازی به حضور نظامیان در اقتصاد نباشد، آنها 

های اقتصادی ایران، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد در پی انتقاد از حضور نظامیان در فعالیت
اند و اگر کل نیروهای مسلح گفته است که نیروهای مسلح برای درآمدزایی در اقتصاد حاضر نشده

شد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی زمانی دولت دیگر نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته با
 گرددبر می

ها نیستند، بلکه امکانات خود را آقای فیروزآبادی گفته است که "نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت
کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و به دولت ارایه می

 انجام شود."

توکلی، نماینده مجلس، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا نسبت به حضور نهادهای اخیرا احمد 
نظامی در فعالیت های اقتصادی هشدار داده و گفته بود که "حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در 
اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای 

 رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند."شوند و به آنجا میرت اقتصادی هم میقد

شود آنها اند دیگر نمیکه نظامیان ما با سالم و صلوات وارد بازارها شدهبه گفته آقای توکلی "در حالی
دارند که به  را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز

 راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند."

به نظر این نماینده مجلس تفسیر نادرست از یک اصل قانون اساسی این مشکل را ایجاد کرده است و 
نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که "ظرفیت های بازارها را در اختیار 

گذاری نه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایهدهیم. متاسفانظامیان قرار می
 هم داشته باشند."

 

 اندهای اقتصادی کسب کردههای نظامی سهم قابل توجهی در فعالیتسازمان
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قانون اساسی دولت باید در زمان صلح از امکانات نیروهای نظامی در امور  9۴1بر اساس اصل 
 ده کند.آموزشی و سازندگی استفا

گوید :"نیروهای مسلح هیچ طرح اقتصادی در کشور را بدون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می
اند هایی حضور یافتهها و مناقصهاند و نیروهای مسلح کشور تنها در پروژهدرخواست دولت شروع نکرده

 اند."که داوطلب و پیمانکار داخلی شرکت نداشته

سپاه پاسداران در اقتصاد بعد از پایان جنگ شروع شد و دولت اکبر  فعالیت نیروهای نظامی به خصوص
هاشمی رفسنجانی برای استفاده از امکانات به جا مانده از جنگ، به آنها اجازه داد تا در فعالیت هایی 

 نظیر ساخت سد و راهسازی فعالیت کنند.

اختیار آن هستند همچنان که  کنند و درگوید"نیروهای مسلح برای دولت کار میآقای فیروزآبادی می
ها را به بعد از جنگ همه امکانات نیروهای مسلح که برای کمک رزمندگان بسیج شد و این خدمت

 دولت ارائه کردند."

 افزایش فعالیت اقتصادی نظامیان

 

 آقای توکلی :نظامیان باید به سر جای خود برگردند

های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد  در سالهای اخیر حضور نهادهای نظامی به خصوص شرکت
بیشتر شده است و احمد توکلی گفته بود که در "دولت آقای احمدی نژاد بیشترین سهم را در 

 گسترش فعالیت، این گونه شرکتها داشته است."

قانون اساسی صورت گرفت، حجم زیادی از شرکت های دولتی واگذار  ۴۴بعد از تفسیری که از اصل 
این اصل قانون اساسی تاکید دارد که شرکت ها و صنایع بزرگ باید تحت کنترل دولت  شده است.

 باشد اما با تفسیری از این اصل، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی مجاز شد.

تا پیش از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خصوصی سازی بسیار کند پیش می رفت اما با 
 کت های دولتی بسیار زیاد شد.سرعت واگذاری شر ۴۴تفسیر اصل 
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هزار میلیارد تومان از  911بیشتر از  9911بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، تا آخر خرداد 
هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی بوده که  ۳9سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که 

 ته به سپاه پاسداران شده است.بخش عمده آن نصیب نهادهای شبه دولتی نظیر شرکت های وابس

آقای توکلی گفته بود که "وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی 
گذاری شود تا از این طریق تواند در بازارهای مختلف سرمایهگیرد. این منابع میدر اختیار آنها قرار می

تواند به بازار سهام یا بازار سکه یا حتی ن پول میکند، ایای کسب شود. فرقی نمیسود تازه
 اندازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ختم شود."راه

ها" در اقتصاد گفته که "ژنرالی در اقتصاد نیست و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در باره حضور "ژنرال
به  ها در اقتصاداینکه این نیروها نیروهای دفاع مقدس و سرباز دین، والیت و مردم هستند و همه آن

 د.کنند واقعیت داردولت کمک می

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

 

        

 

 .تحت تعقیب قضایی قرار دهندبرزیلی قصد دارند شرکت سامسونگ را های ن دادستا

گویند سامسونگ در کارخانه عظیم خود در منطقه می ی برزیلاه دادستانبه گزارش بی بی سی 
 .آمازون قانون کار را نقض کرده است



 

 

 

 9911مرداد  91خبرنامه شماره

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

 

 Http://www.ibchamber.org 15سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس : 

 

های طوالنی و اند کارگران ناچارند ساعتاند گفتهکه از این کارخانه بازدید کرده هایی دادستان
های الزم برای استراحت به کار بپردازند و این امر سالمتی آنان مندی از وقفهای بدون بهرهکنندهخسته

 .را به خطر انداخته است

گوید یک کارگر مدعی شده که ظرف یک روز چیزی نزدیک به سه هزار دفتر دادستانی مانائوس می
 .بندی کرده استموبایل را بسته

 .پاسخی از این شرکت نگرفته است سی با دفتر سامسونگ در برزیل تاکنونبیتماس بی

اند قانون کار به طور کنند و دادستانان گفتههزار نفر کار می ۳در کارخانه سامسونگ در برزیل حدود 
میلیون دالر غرامت از طرف  910جدی در این کارخانه نقض شده است. آنان خواهان پرداخت 

 .اندسامسونگ شده

 .کنندبازار آمریکای التین را تامین میاین کارخانه کل محصوالت سامسونگ در 

 میلیون دالر خرید؛ 110رئیس آمازون، روزنامه واشنگتن پست را 

 

 

 زندهای کاری روزنامه دست نمیبه ارزش :بزوس گفته 

 .میلیون دالر خرید 110رئیس شرکت آمازون، با سرمایه شخصی روزنامه واشنگتن پست را به قیمت 

بزوس، رئیس شرکت آمازون، عالوه بر روزنامه واشنگتن پست، نشریات جف  -بی بی سی لندن 
مالک این روزنامه در هشتاد سال گذشته خانواده گراهام .وابسته به این موسسه را هم خریده است

 .بوده است

سالها کلنجار رفتن با مشکالت تکراری، آنها را به  :م، از مدیران واشنگتن پست، گفت دونالد گراها
 .ین انداخته تا روزنامه را بفروشند. بلکه صاحب جدید بتواند آن را بهتر اداره کندصرافت ا

جف بزوس در تکنولوژی و تجارت نابغه است. او " :او درباره مالک جدید هم این طور اظهار نظر کرد
مه ای برای روزناالعادهاش او را مالک فوقهای فردیهای طوالنی مدت دارد و شایستگیریزیبرنامه

 ".کندمی
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 های آیندهتغییرات در سال

روزنامه واشنگتن پست به خاطر گزارش هایش در رسوایی واترگیت معروف شد. اما در سال های اخیر 
با سرازیر شدن آگهی ها به اینترنت این روزنامه به مشکل برخورد. در عین حال آنها با در دسترس 

 .تندبودن نسخه روزنامه در شبکه جهانی وب مشکل داش

در نامه ای سرگشاده که آقای بزوس در وب سایت روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، به نگرانی 
 .های احتمالی کارمندان این روزنامه پاسخ داده است

های کاری" روزنامه را تغییر او نوشته که قصد ندارد در کار هر روزه این روزنامه دخالت کند و "ارزش
 .اضافه کرده که در سال های آینده تغییراتی در روزنامه به وجود خواهد آمد با این حال او.نخواهد داد

او نوشته که "اینترنت بر تمام اشکال خبر رسانی تاثیر گذاشته است." و اضافه کرده که با کمک 
اینترنت این روزها "خبر رسانی سریع تر شده و رقابت ها شکل جدیدی به خود گرفته و راه های 

 ".قیمت تر یا مجانی شده است کسب خبر ارزان

 .انتظار می رود که تا دو ماه آینده قرارداد فروش روزنامه قطعی شود

 

 

 


