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 3434ماه آذرویژه 43خبرنامه شماره 

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

 ویژه

 
         

 :سخن ماه
 

 
 

کترامیرهوشنگ د       د امینی    
 

نمکش می زنند                                        گنددهرچه ب  

گندد نمک وای به وقتی که ب  

کلیه جامعه های انسانی بازگوکننده توان اقتصادی دراینکه قدرت واقعی خرید پول ملی 

ورفاه عمومی برقرار و پایدار در آن جامعه، ازجمله کشور خودمان می باشد به نظر 

برکارگزاران و مسئوالن اداره امور اقتصادی  کشور،  وبه نمی رسد برکسی، به ویژه 

 طورکلی اقتصاددان ها و فعاالن اقتصادی پوشیده باشد.

ها ایر کشوبنابراین روشن است که کاهش ارزش برابری پول ملی ما دربرابر پول ملی س

 مان شدن پول آنها دربرابرپول ملی ما )ریال( می باشد،  به حککه درواقع معنای آن گر

بخشودنی ترین رویدادی است که  مبانی اقتصادی، به ویژه اقتصاد سیاسی نا اصول و

اقتصادی می تواند رخ دهد.زیرا معنایش به کوتاه سخن جز فقیرو  ی  یک جامعهرد

 فقیرتر شدن جامعه،آنهم به صورت مضاعف نیست.



2 
 

خی کارگزاران به نقل از برکرد که همه جلب نظر درخور توجهی که این روزها بیش ازخبر 

به جراید کشیده شده است، بی اهمیت انگاشتن اداره امور اقتصادی کشورو مسئوالن 

راستینِه انکار  شده است.عنوان  هم دادن کاهش ارزش ریال است که در جراید و جلوه

ناپذیری که  عنوان این نوشته را به ذهن نویسنده این یادداشت  متبادر ساخته است 

. 

یست چگونه ممکن است فرهیختگانی مسئول، این چنین بی پروا به راستی روشن ن

کاهش قدرت خرید پول ملی ما )ریال( را که می تواند جامعه را از بنیان نابوسازد ، بی 

زسال میالدی پیش اهمیت  جلوه دهند ویا اینکه بازگشت به نرخ پیش از این را در آغا

 گویی ونوید دهند؟

شود که برخی ازجمله صادرکنندگان کاالهای سنتی و و اما، اینکه کفته وشنیده می 

حتا برخی  کارگزاران اداره اموراقتصادی  کشورکاهش ارزش برابری پول ملی را ازجمله 

یاغافل  اند، فراموش کردهصادرات می پندارند، گویی آینان  عوامل اصلی توسعه ی

نرخ بابری پول ملی دربرابرسایرپول های ملی سبب  پائین بودن :کهازآنند که این اصل 

صرفاّ در مورد کشورهایی صدق می کند که از اقتصادی توسعه ی صادرات می شود 

آنهم در بازه های زمانی مشخص و به منظورهای معین،  مبتنی برصادرات برخوردارند ،

ی های قابل نه در کشوری وارداتی که اقتصادش برخام خوری یا درست تر اتالف دارای

ه یا به سرمایه تبدیل شده استواراست که عکس این تصورو به گونه تبدیل به سرمای

 کند.یی مضاعف درمورد آن صدق می 

نظر  بدون پذیرش تجدیددرکشورپایان سخن اینکه درمان بیماری اقتصادی حاکم 

 یبراای ویژه اساس مکانیزم یا ساز و کارهدرترسیم واقعی وضع موجود، واقدام بر

بارها عنوان شده همان گونه که بنابراین  .هیچ روی ممکن نیستبه کاهش هزینه ها 

در دست کم  زندگیواقعی جز آنکه پذیرای برقراری استاندارد یاسطح  ،است

رون رفت ازوضع هیچ راهی برای ب ،باشیم با تولید ملی   ودرانطباقکالنشهرها ،

افزایش اجاره  پرداخت عام یارانه ها ، جز آنکه  .واین نیزممکن نیست،وجود نداردموجود

 مدت دست کم برایحقوق ودستمزدها، ،مسکونی بهای ساالنه اماکن مسکونی وغیر
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درآمدهای اختصاصی دستگاه ها لغوشود. ، وهزینه های زائد وتشریفاتی کالّ پنج سال

ای پولی سیاست ه.،لتی ویا سایروجوه ودرآمدها مستقیماّ به خزانه واریز شودی دو

شود مانند  و دریافت ت هایی که باید پرداختااخذ انواع مالیاصالح شود،در خصوص 

نظامی قانون مند  مالیات درآمدهای اتفاقی ،درآمدهای ناشی از ساخت وساز و...

  .شود برابربا تولید ملی واقعی زندگی یا سطح استانداردودر نهایت شود برقرار

 وجود ندارد.  ی حاکماقتصاد بیماری درمان برایجز این هیچ راهی  و

 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس

 دندرلن انیا و ایرانتبری اتاق ایران و انگلیس دراتاق بازرگانی اعضاء هیات

عد از ظهر جمعه   12ب

به  21ساااااعت  نوامبر

هاایااات وقاات لااناادن 

تاق ایران و  گانی ا بازر

انگلیس که به قصااااد 

شاااارکت در مهمانی 

 قاشااااام ساااااالنه ات

بااازرگااانی بریتااانیااا و 

وارد لندن شااده  ایران 

در سالن کنفرانس بود 

تاق  یا ا تان بازرگانی بری

ایااااران واقااااع در  و

حضااوری یافتند و مورد 4ویکتوریا شااماره  درخیابان واقعنفت ساااخنمان شاارکت ملی 

                                                                     اسااااتقبااال نوا  رییس آقااایااان دکتر تورم امیر ساااالیمااانی و دکتر ساااایروس 

بریتانیا و ایران بازرگانی آقای مارتین جانسااتون مدیر کل اتاق همچنین   مهدی زاده ،و
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ر کزارر که با صاارف چای وشاایرینی و انواع نوشاایدنی ها و... بقرار گرفتند . در این دیدا

شد پس ادای خیر مقدم توسط مارتین جانستون وآرزوی بهبود روابط دو کشور به ویژه 

ی یبرای بازگشااااا بریتانیا وایران  اقدامات عدیده یی که لرد المونت رییس اتاقاعالم 

با یک دیگر مهمانان  به عمل آورده انگلیس در تهران و بهبود روابط دو کشااور  ساافارت

در پایان دکتر امینی ضاامن تشااکر از برگزارکنندگان  .پرداختندتبادل نظر ه گفت و گو و ب

شان خ دید از ایران به تهران وست هرچه زودتر هیاتی را برای بازاین گرد همایی  از ای

 پایان پذیرفت. 21از برگزار کنندگان این دیدار ساعت  مجددجلسه با تشکراعزام کنند.

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ماهانه جلسه  چهارمینیکصد و سی و 

با حضور خانم ها:مرضیه  21/19/2191شنبهسه روز ی 20:11ایران و انگلیس ساعت 

خاموشی، عالءمیرحمد سید ابراهیمی و زهرا نقوی.آقایان: مهندس علی نقی 

عفر ذره بینی، مهندس علی حمزه نژاد  و دکتر امیر هوشنگ امینی در محل جصادقی، 

 دبیرخانه تشکیل و برگزار گردید.

مابین ایران و  دراین جلسه بعدازتبادل اخبار اقتصادی روز به ویژه روابط اقتصادی فی

وشرکت در مهمانی وبرخی اقدات به عمل آمده درتدارک سفر به انگلیس انگلیس 

مهندس خاموشی به تفصیل درباره مسائل .شام ساالنه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران

رخانه یدکتر امینی گزارش عملکرد دبدرپی  د.ومشکالت اقتصادی کشور بیاناتی ایرادکر

اری پیشنهاد برگز سسپ که مورد تایید قرارگرفت .به تفصیل ارایه داد را ماه  اتاق در آذر

مهمانی در پایان دی ماه بر گزار شود مهمانی شام ساالنه اتاق مطرح شد ومقررگردید 

.در مورد برگزاری جلسه مجمع فوق العده نیز مقر گردید قبل از پایان سال جاری 

 برگزارشود.

 پایان پذیرفت. 21جلسه راس ساعت 

 تخصصی اتاقماهانه کمیسیون های  ه برگزاری جلس

کمیسیون ماهانه جلسه  پنجمین  :کمیسیون گردشگری و اموربین الملل

خانم  شرکت، با 21/19/2191روز شنبه  24:11گردشگری و امور بین الملل ، ساعت 

، امیرحسین پژوهی ،مجید امانیها مرضیه ابراهیمی، مینو شهابی، و آقایان 

 تشکیل و برگزار گردید. سیدمحمد رضوی، و با حضور دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق

در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی روز به ویژه در مورد توسعه گردشگری بین 

به تفصیل در باره امکانات توسعه ی روابط  گردشگری دو کشور ایران و بریتانیا المللی 
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مذاکره و پیشنهاد شد از اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران خواسته شود در این زمینه اقدام 

به ویژه آنکه کاهش قدرت پول ملی)ریال(از عمده عوامل توسعه ی  الزم معمول دارند. 

 صنعت گردشگری محسو  می شود

د ن  بعبه جای شنبه، اول هرماه، کما کاکمیسیون  ماهانهدرپایان پیشنهاد شد جلسه 

 .روز های دو شنبه برگزارشود.که مورد موافقت کل حاظرین قرار گرفتاز ظهر 

  پایان یافت.  21جلسه ساعت  

کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:جلسه ماهانه کمیسیون 

روز شنبه 21ساعت  طبق روال جاری راس بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین ،

ا ایران و انگلیس ب بازرگانی وصنایع ومعادن  دبیرخانه اتاقمحل در12/91/2191:11

علی مهندس ، ، محمدرضا عاقلیمینو شهابی، زهرا نقوی و آقایان:  شرکت خانم ها

ی،یکالرضا مهدوی درون اصفهانی،  سید رضا سید ،  ،امیرحسین پژوهیحمزه نژاد،  

تشکیل و برگزار گردید. در این  با حضور دکتر امیر هوشنگ امینی   و شکرایی پرویز

های اقتصادی دولت در زمینه ت ادل اخبار اقتصادی روز به ویژه سیاسبعد از تب جلسه 

درپایان شد . و گفت و گو به تفصیل بحث  بودجه ساالنه کل کشورو  ودرومسکن ، خ

پیشنهاد و موافقت شد که جلسه های کمیسیون کماکان بعدازظهر روزهای دوشنبه 

به پایان رسید. 21:11جلسه ساعت  برگزار شود.21ودر ساعت اه اول هرم  

 

آذر 29 روز 21جلسه ماهانه کمیسیون عضویت راس ساعت کمیسیون عضویت: 

به نژاد  مهندس علی حمزه آقای ی،خانم زهرا نقو :کمیسیون با حضور اعضاء2191
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تشکیل و برگزار گردید. در  نایب رئیس ودبیرکل اتاق امیرهوشنگ امینیریاست دکتر

پنج افزون بر بحث وگفت و گو در زمینه تجدید نظر در پذیرش اعضاء جدید، این جلسه 

و  مورد مطالعهدرخوست ها مطرح و مقر گردید  واصله عضویت  درخواست جدید

 آتی مطرح  هدر جلس با ارایه دالیل درخواست آنان  بیشتر قرار گیرد وسپس بررسی

پایان پذیرفت.24جلسه ساعت  .رسیدگی قرار گیرد  

 برگزاری مهمانی شام ساالنه اتاق

مهمانی شام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران وانگلیس  دبیرخانه بنا به اعالم

در  تجدید  دیدار آزاد اعضاء برگزار می شود ،به منظوره ساله که هماتاق  هساالن

هشتم دی ماه از ساعت هفت ونیم بعداز ظهر الی ده روز بیست و  سال جاری نیز  

. در این مهمانی که با حضور ن میامی هتل سیمرغ برگزار خواهد شدلشب  در سا

اعضاء هیات مدیره و اعضاء اتاق برگزار خواهد شد از برخی شخصیت های  رییس،

  اتاق نیز دعوت به عمل آمده است. فعالیت با مرتبط

:اناخباراتاق انگلیس و ایر  
 

 مهمانی ساالنه  شام اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران
 

مهمانی سااااالنه  شاااام 

اتاااق بااازرگااانی بریتااانیااا 

که همه ساااله در وایران 

د وماه اکتبر برگزار می ش

به ، جاری نیز  درساااااال 

نوامبر  12درروال معمول 

الی  11و29از سااااعت و 

پذیرایی  11 در ساااااالن 

 مجلس عوامشام اعضاء 

و به  در وساات مینیسااتر
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لرد آندرو فیلیپس،لرد با حضااااور و  ،ایرانو بریتانیا المونت  رییس اتاق دعوت لرد نرمان 

کریستفر بِلگ شرق شناس  یچارد دالتون،لیدی رنینگ ر،سر تمپل موریس،لرد رنینگ 

تعداد زیادی از شاااخصااایت های انگلیسااای  فارق التحصااایل دانشاااگاه تهران، و بنام

،آلمانی وایتالیایی ،اعضاااای اتاق بریتانیا و ایران ،تجار وصااااحبان سااارمایه انگلیسااای 

مهمانان ، برگزار شااااد اناز ایر  مهمان 11بیش از  و،اربا  جراید وایرانی مقیم لندن 

م به ی صااارف شاااااپس از حدود بیش از نیم سااااعت دیدار و تبادل نطر با یک دیگر بر

پیش از  صاارف ،نشااسااته شااام در این مهمانی .سااالن پذیرایی شااام هدایت شاادند.

ازجمله به ویژه مهمانان وارده از ایران مدعوین شاااام لرد المونت ضااامن خیر مقدم به 

که آثا زیادی در باره ایران به رشته  "کریستفر بلگ " آقایسخنران مدعو  دکتر امینی و

تشکر وقدردانی کرد وا اینکه مهندس خاموشی رذیس اتاق به  تحریرذ در آورده است

علت جلسه یی غیر مترقبه نتوانسته بود ار این مهمانی حضور پیدا کند اظهار تاسف 

 .کرد

بعد از صرف شام سخنران مدعو به تفصیل و گاه به زبان فارسی در باره اوضاع  

یراد وپس از انجام پرسااااش و کنونی ایران و اشااااره به تحوالت تارخی مربوط بیاناتی ا

 .پایان پذیرفت 11پاسخ مهمانی کمی پس از ساغت 

 

 برگزاری حلسه دیدار اعضاء اتاق

 

بازرگانی بنا به اعالم دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران جلسه دیدار اعضاء اتاق 

در  ایران و کاس از اتاق آلمان وت بریتانیا وایران با حضور دو سخن ران ،آقای مایکل

آلمان  که پیش از این چندین سال به عنوان دبیر کل اتاق ایران و آلمان در ایران به 

لندن که پیش از این چند آقای نایجل گوتهارد از اتاق فرانسه در و سر برده است 

با  1120م فوریه ششتاریخ پ شاغل بود در  سال به عنوان رئیس آلستوم در ایران

دبرخانه اتاق  برگزار خواهد شد.عین اطالعیه نااقتصاد ایر بحث و کفت و گو در باره

  به شرح در پی می باشد: بازرگانی بریتانیا و ایران
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Members' Meeting - 6th February 2015 

We are fortunate to have two good speakers for our next meeting: Michael Tokuss and 
Nigel Coulthard from the German and French Chambers of Commerce for Iran, respectively 

- Deutsch-Iranische Handelskammer. e.  

At the pace at which trade restraints allow, we believe that co-operation in Europe between 
the Chambers of Commerce for Iran can help European commerce regain the pre-eminent 
commercial relationship with Iran it enjoyed midway through the first decade of the 21st 

Century. European chambers will be able to discuss matters of joint interest to all, present 
them to officials and governments as well as emphasising the importance of the Iran 

market for European commerce. The meeting will be an initial opportunity for the three 

chambers to introduce themselves to one another. In time we hope other chambers for Iran 
will join this process. 

The meeting will be held in the Offices of the Dentons, the global law firm, at 1 Fleet Place, 
London EC4M 7RA on Friday, 6th February 2015 at 12.30pm for 12.45pm. Directions to 
Dentons location can be downloaded by clicking  

The charge for attendance is £30 for a Member and £50 for a non-Member. We look 
forward to seeing you at Dentons Offices for what we believe will be a helpful initiative in 

the promotion of trade with I 

:اخبار کوتاه اقتصادی ایران  

 احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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 29رای مخالف و  41رای موافق،  221ایران با شورای اسالمی نمایندگان مجلس 

 رای ممتنع، به طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای مثبت دادند.

دسامبر(  22آذر ) 11چهارشنبه مجلس  به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان 

تصویب کردند که تشکیل مجدد این سازمان به فاصله شش ماه پس از تبدیل این 

طرح به قانون انجام شود و نام سازمان جدید را هم به "سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی و بهره وری" تغییر دادند.

یرت و برنامه ریزی، که مسئولیت برنامه ریزی های کالن را بر عهده سازمان مدیر

داشت، دو سال بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به دستور او منحل 

 شد.

براساس مصوبه نمایندگان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری از ادغام 

مدیریت سرمایه انسانی  معاونت های "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه

 رئیس جمهور" و زیر نظر رئیس دولت تشکیل می شود

 ریزی را صادر کردبرنامهدستور احیای سازمان مدیریت و دکتر روحانی

ی سی به به گزارش بی 
نقل از خبرگزاری ایرنا 
دکترحسن روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران 
هشت سال بعد از انحالل 

برنامه سازمان مدیریت و 
ریزی از سوی دولت 
محمود احمدی نژاد، 
مصوبه اخیر شورای عالی 
اداری درخصوص احیای 
 این سازمان را ابالغ کرد.
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با احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان دوباره وظیفه برنامه ریزی 
اهد درازمدت، بودجه نویسی و نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی را بر عهده خو

 داشت.

براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اقدامات الزم از جمله 
تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد و تا تصویب ساختار تازه، 

 ساختار قبلی سازمان عمل خواهد شد.

ازمان مدیریت دوازدهم آذر ماه امسال شورای عالی اداری تصویب کرده بود که س
برنامه ریزی با ادغام دو معاون "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت و 

 سرمایه انسانی" ریاست جمهوری تشکیل شود.

بنابر مصوبه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف "فراهم آوردن 
رصد توسعه پایدار و متوازن" اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیر ساخت ها و 

 تشکیل خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اداری، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی را پشتوانه کارشناسی اداره کشور خوانده و گفته بود: "این 

برخوردار بوده که سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد 
متاسفانه پس از انحالل، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این 

 مجموعه تضعیف شد."

 دکتر نوبخت اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 ی نوبخت دآقا                       

در حکمی محمدباقر نوبخت را به ریاست سازمان مدیریت و روحانی،  دکتر
 برنامه ریزی کشور منصوب کرد. 
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. کارش را با مدیریت دریک دبیرستان در دررشت متولد شد 2119وی در سال 

سپس مدیرکل آموزش وپرورش کرمانشاه شد. در چهار دوره  زادگاهش آغاز کرد.

 )دوره های سوم تا ششم( نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی بود. 

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست برنامهدر در دولت یازدهم: معاون 

معاون رئیس جمهور و  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد،هم اکنون

 است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت

گذاران حز   واز پایه ،وی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پیزلی بریتانیا می باشد 

انتخابات ریاست جمهوری درسال دبیرکل این حز  است که در ووسعه اعتدال و ت

پیش از عضویت در کابینه دولت یازدهم معاونت  او روحانی حمایت کرد. دکتراز2191

قات استراتژیک بر عهده داشته های اقتصادی حسن روحانی را در مرکز تحقیپژوهش

روحانی و  ه اقتصادی دکترز تنظیم کنندگان برناما 2191در زمان انتخابات  است، و

 سخنگوی ستاد انتخاباتی او بود

  است مالیات معاف داخلی از پرداختتولید ناخالص  درصدِ  31   

 وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهي از اقتصاد که براساس

است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی درصد کل تولید ناخالص داخلي  31برآوردها 

  .در این حوزه خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در پیامي به همايش 

سیاست هاي مالي و مالیاتي ايران، بر ضرورت توجه توامان به افزايش درآمدهاي مالیاتي و 

 .است رونق کسب و کار تاکید کرده

در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدي اداره کشور و تامین بودجه عمومي 

دولت از طريق درآمدهاي نفتي مي باشد به طوريکه طي سالهاي اخیر، سهم باالي منابع 

نفتي از درآمدهاي عمومي دولت، اثرات محدود کننده اي بر مالیه دولت داشته است. از اين 

به سهم درآمدهاي غیر نفتي در نظام درآمدي دولت مي تواند راهنمايي مناسب براي رو توجه 
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سیاستگذاري در زمینه افزايش سهم منابع مالیاتي به عنوان منبع پايدار در ترکیب منابع 

 .درآمدي دولت باشد

طیب نیا در اين بیانیه خاطر نشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست هاي 

در اسناد باالدستي و با نگرش علمي به مسايل مختلف در عرصه هاي اقتصادي  ابالغي

کشور، تغییرات اساسي در اين عرصه ايجاد نمايد. در اين راستا در حوزه نظام مالیاتي اگر چه 

تالش ها و اقدامات قابل توجهي در دو دهه اخیر براي توسعه نظام مالیاتي کشور انجام شده 

اي از تاريخ اقتصاد ايران قابل قیاس نیست، با اين وجود مالیات هنوز به  است که با هیچ برهه

جايگاه واقعي خود در اقتصاد به عنوان يک ابزار تامین مالي پايدار براي دولت و ابزار 

سیاستگذاري اقتصادي دست نیافته است. اين مسئله جداي از مشکالتي که گريبانگیر نظام 

 .رآمدهاي نفتي در اقتصاد بر مي گرددمالیاتي است، به نقش پررنگ د

وزير امور اقتصادي و دارايي با بیان اينکه اين مشکل ساختاري باعث شده که نه تنها نقش 

مالیات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتي به منزله ابزار مناسب 

کرده است: معافیت بخش قابل توجهي تامین بودجه نیز نقش مطلو  خود را ايفا ننمايد، تصريح 

درصد کل تولید ناخالص داخلي را  31از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 

شامل مي شود، پايین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پايین مالیات به تولید 

ولت و نسبت پايین ناخالص داخلي، سهم اندک مالیات در تامین مالي هزينه هاي جاري د

مالیات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از کم رنگ بودن جايگاه مالیات در اقتصاد کشور 

 .حکايت دارد

طیب نیا با اشاره به اينکه يکي از منابع مطمئن درآمدي که مي تواند جايگزيني مناسب براي 

ت: مالیات دو اثر درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، درآمدهاي مالیاتي است، عنوان کرده اس

عمده و فزاينده دارد که نبايستي از نظر دور داشت، اوال توجه به مالیات جز با رونق تولید 

داخلي میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندي هاي تولید داخلي 

ع آن ه تبمي شود. ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلي خود منجر به افزايش پايه مالیاتي و ب

رشد درآمدهاي مالیاتي مي گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلي نیز 

 .منجر مي شود و بالعکس
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در بخش ديگري از اين پیام آمده : الزمه رشد اقتصادي کشور انجام سرمايه گذاري است و 

زم براي آن فراهم سرمايه گذاري نیز در صورتي محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت ال

باشد. محیط مطلو  جهت انجام سرمايه گذاري تحت تاثیر عوامل مختلفي است. شرايط کالن 

اقتصادي و ثبات آن جهت گیري هاي سیاست داخلي و خارجي، تضمین حقوق مالکیت، 

سیاست هاي دولت در قبال فعالیت هاي تولیدي و بخش خصوصي، شرايط بازار کار، فراهم 

ت ها، میزان سهولت در تامین مالي ، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهايت بودن زيرساخ

سیاست گذاري هاي مالیاتي از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمايه گذاران و در نتیجه 

 .رشد اقتصادي کشور مي باشد

ه داشت طیب نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمايه گذاري و تولید اشاره کرده و بیان

است: هدفمند نمودن مشوق هاي مالیاتي، در جهت حمايت از تولید، گسترش پايه هاي 

مالیاتي در جهت مالیات ستاني از فعالیت هاي اقتصادي غیر مولد، اجراي کامل طرح جامع 

مالیاتي جهت پوشش کامل مالیاتي و رفع تبعیض هاي مالیاتي میان فعالیت ها و حذف معافیت 

ي بعضا تبعیض آمیز از فعالیت هاي اقتصادي، از جمله برخي سیاست هاي هاي زائد و حت

 .مالیاتي رافع موانع سرمايه گذاري و تولید مي باشند

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان متذکر شده است: توسعه نظام مالیاتي به يک عزم ملي 

ترديدي وجود ندارد که و تالش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادي کشور وابسته است. 

توسعه نظام مالیاتي با تکیه بر روش هاي سنتي امکانپذير نیست. نوسازي نظام مالیاتي و 

همگامي آن با تکنولوژي جديد و طرح پروژه هاي نوين نیازمند انجام تحقیقات است که اين امر 

ررسي نظام نیز جز با همکاري مراکز دانشگاهي و تحقیقاتي و انجام مطالعات گسترده و ب

هاي مالیاتي پیشرو و البته با تاکید بر بومي سازي اين يافته ها مبتني بر ساختارهاي اقتصادي 

 .و اجتماعي و فرهنگي کشور میسر نخواهد شد

وي ضمن قدرداني از زحمات تمامي انديشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران 

ه اهتمام به تشکیل اينگونه رويدادهاي علمي به ويژه نظام مالیاتي کشور، ابراز اطمینان کرد ک

با تاکید بر استخرام راهکارهاي عملي بسترساز سیاست گذاري و برنامه ريزي نويد بخش 

 .دور باشدافق روشن نظام مالیاتي کشور در آينده اي نه چندان 
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 یک شغل است میلیون تومان هزینه ایجاد211

آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شااااغل در ایران را حداقل 

های نفت و میلیون تومان برآورد کرده و گفته است که این هزینه در حوزه فعالیت 211

 .رسدگاز و پتروشیمی به دو میلیارد تومان می

که نرخ بیکاری در آخرین آمار منتشاار شااده از سااوی مرکز آمار ایران نشااان می دهد 

درصااد کاهش پیدا کرده اساات و تعداد بیکاران در تابسااتان  9.1تابسااتان امسااال به 

 .نفر اعالم شده است 294هزار و  111میلیون و  1امسال 

در شرایطی که اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رکود مواجه بوده و رشد اقتصادی 

صد کاهش پیدا کرده بود، از تع شش در ست و به منفی  شده ا سته  شاغالن کا داد 

 .تعداد زیادی شغل خود را از دست داده اند

هزار نفر از تعداد شاااغالن  111بنابر آمارهای رساامی در فاصااله یک سااال نزدیک به 

 .کاسته شده است

تالش ها و برنامه های دولت محمود احمدی نژاد برای ایجاد شااااغل و ریشااااه کنی 

 .اده بود، نتیجه ای به همراه نداشتبیکاری، آن طور که دولت وی وعده د

شان  شتغال وزارت کار به خبرگزاری مهر گفته که "بررسی ها ن حسن طایی معاون ا

به بعد اقتصاد کشور دچار رکود شد و در پی آن نیز ریزش نیروی  91می دهد از سال 

 ".ها اتفاق افتادانسانی در بنگاه

ه سااال گذشااته ادامه داشاات اما از گوید ریزش نیروی کار تا اساافندماوزارت کار می

ها و بهبود فضااااای کلی ابتدای سااااال جاری "به دنبال ایجاد رونق در فعالیت بنگاه

 .اقتصاد" ریزش نیروی کار متوقف شد

هزار نفر جلوگیری شده  111گوید که در یک "اقدام کلینیکی از بیکاری آقای طایی می

 ".هزار شغل جدید می شود 411است و تا پایان سال 
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شتر از  111عالوه بر دو میلیون و  ساله بی هزار نفر نیروی  111هزار بیکار در ایران، هر 

گویند ایجاد شغل برای شوند و کارشناسان اقتصادی میجوان دیگر وارد بازار کار می

صادیاین گروه که عمدتا تحصیالت دانشگاهی  ضعیت اقت کن غیرممدارند، بدون بهبود و

 .است

 نفت بر اقتصاد ایرانتاثیر افت قیمت 

در خصوص تاثیر کاهش قیمت نفت، منابع مختلف ازصندوق به گزارش بی بی سی  

بین المللی پول گرفته تا نشریاتی مانند وال استریت ژورنال و گاردین تبعات جدی را بر 

اقتصاد ایران پیش بینی 

کنند. این منابع همگی می

معتقدند که ایران برای متوازن 

خود به نفت کردن بودجه 

دالر  241تا  211ای بشکه

نیازمند است در حالی که 

های فعلی به نصف این قیمت

میزان رسیده است.دالیلی وجود دارد که حتی اگر عربستان نیز سعی در حفظ قیمت 

های فعلی برای ایران چندان فاجعه بار نخواهد پایین نفت داشته باشد، سطح قیمت

 اهد کرد.بود هر چند مشکالتی ایجاد خو

دالر برای  241تا  211ای از جمله اینکه برخالف اظهار نظرهای رایج در مورد نفت بشکه

دالر تنظیم  211ای متوازن کردن بودجه، بودجه امسال ایران بر اساس نفت ایران بشکه

 گردیده و بدون کسری بوده است.

معنایش این است  دالر باقی بماند 11ای به عبارت دیگر، اگر قیمت نفت در حد بشکه

درصد کمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود. اما از سوی  11که درآمد ایران حدود 

درصد افزایش یافته است. بنابراین، بطور خالص،  21دیگر ارزش دالر نسبت به اکثر ارزها 
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درصد خواهد بود. لذا تاثیر افت قیمت  11کاهش درآمد کشور از محل فروش نفت حدود 

 میلیارد دالر است. 1اقتصاد ایران چیزی در حد نفت بر 

توجه به این رقم حائز اهمیت است چرا که در مقایسه با حجم اقتصاد ایران )تولید 

تواند مشکل آفرین میلیارد دالر( هر چند که این کاهش درآمد می 111ناخالص ملی 

 باشد اما بحرانزا نخواهد بود.

های مختلفی از جمله افزایش صادرات ان راه حلبرای جبران این میزان کسری دولت ایر

ها را مد نظر قرار داده است. هم چنین گفته گاز طبیعی و باال بردن ظرفیت پاالیشگاه

تر آمد از طریق اعمال مدیریت بر صندوق توسعه ملی" شده که "اگر قیمت نفت پایین

صندوق، کسری مربوطه جبران خواهد شد. طبق گفته محمد قاسم حسینی، رئیس 

 میلیارد دالر است. 14میزان دارائی قابل دسترس صندوق مزبور 

از سوی دیگر ظاهرا دولت درصدد است که بر درآمدهای داخلیش نیز بیفزاید. به طور 

قیمت  94گوید: "در سال مثال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می

تومان و  2111ین با نرخ درصد افزایش خواهد یافت و بنز 41تا  11های انرژی حامل

شود." مشکل چنین سیاستی این است یک تومان عرضه می 111گازوئیل با نرخ 

 فشار تورمی ایجاد خواهد کرد که ابعاد آن مشخص نیست.

با وجود همه این تمهیدات کاهش قیمت نفت تاثیرات جدی دیگری نیز بر اقتصاد ایران 

باط گران شدن ارز )کاهش ارزش ریال( خواهد داشت. شاید مهمترین عامل در این ارت

بر اثر سقوط قیمت نفت باشد. وقوع این امر تابع دو عامل است. عامل اول، کم شدن 

عرضه ارز در بازار و دوم، عامل روانی هجوم خریداران ارز به بازار ارز؛ نظیر شرایطی که 

 ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تجربه کرد.

ناسان، از جمله دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا و برخی کارش

شود که کنند که گران شدن ارز باعث میمحقق داشگاه هاروارد، چنین استدالل می

تولیدات داخلی نسبت به کاالهای وارداتی قابل رقابت شود. این امر، از نظر آنان، 

جاد اشتغال شود. از طرفی گران شدن نرخ تواند منجر به افزایش تولید در داخل و ایمی
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تواند با شود چرا که دولت میارز، به نوعی، برای دولت افزایش درآمد محسو  می

 نرخ باالتری درآمد ارزی خود را به ریال تبدیل کند.

اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه فشار تورمی است که افزایش قیمت ارز 

کند که در نهایت، عمدتا، طبقات کم درآمد و ر ایجاد میدر سطح همه کاال ها در کشو

 حقوق بگیران ثابت را تحت فشار قرار خواهد داد.

گیرد دهد که به محض اینکه افزایش قیمت ارز در بازار شتا  میتجربه نشان می

کنند. خریداران به بازار ارز هجوم آورده و یک موم رو به باال را در بازار ارز ایجاد می

دالر در  41ها حتی به سطح ها مبنی بر کاهش سقوط قیمتبینیبرخی از پیشاگر

هر بشکه درست باشد افزایش قیمت ارز، در ایران و تبعات ناشی از آن، علیرغم بعضی 

مزایا که پیشتر به آن اشاره شد، احتماال به ایجاد یک موم تورمی شدید منجر خواهد 

 یش نرخ ارز غافل ماند.شد. لذا در مجموع نباید از عامل افزا

تولید نفت شیل یک انقال  صنعتی است که آمده است بماند و رفتنی نیست؛ این 

یک واقعیت است. لذا ایران باید در دراز مدت آماده پذیرش این واقعیت شود و به منابع 

دیگر تولید ثروت از جمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده و مدیریت و برنامه ریزی مدرن 

 درات غیر نفتی متکی شود.و صا

کند، نه کاهش قیمت نفت، بلکه اما، در حال حاضر، خطر بزرگتری که ایران را تهدید می

ای ای است. در چنین حالتی حتی اگر نفت به بشکهشکست قطعی مذاکرات هسته

های موجود، ایران دالر به فروش برسد، غر  و به خصوص آمریکا، با بستن روزنه 211

رسی به درآمدهای حاصله محروم کرده و فشار کمبود ارز، اقتصاد ایران را را از دست

های جدید و شدیدتری، مورد تهدید قرار خواهد داد. هم چنین به طور قطع ایران با تحریم

منندز، مواجه خواهد شد که همین صادرات یک میلیون -مانند الیحه پیشنهادی کرک

 بشکه نیز زیر سوال خواهد رفت.

های ایران پایان دهد رسیدن به یک تواند، حداقل در کوتاه مدت، به نگرانیمی آنچه که

 های نفتی و بانکی است.ای و برداشته شدن تحریمتوافق هسته
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رف تواند ظای، طبق گفته بیژن نامدار زنگنه، ایران میدر صورت حصول یک توافق هسته

افزایش دهد. با توجه به اینکه مدت دو ماه میزان تولیدش را یک میلیون بشکه در روز 

صادرات فعلی ایران در حدود یک میلیون بشکه در روز است ایران قادر خواهد بود 

 درآمدش را از محل فروش نفت، ظرف مدت کوتاهی دو برابر کند.

های مسدود شده ایران در خارم است که تاثیر عمده دیگر این توافق آزاد شدن دارایی

 الر برآورد شده است.میلیارد د 211در حدود 

دو فاکتور فوق این امکان را به ایران خواهد داد که یک دوران گذار ناشی از شوک افت 

ش قیمت نفت را همزمان با برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای دیگر ارزی، از جمله افزای

 دصادرات غیر نفتی، پشت سر بگذار

 وزیر اقتصاد ایران:

  نیستیمنگران افزایش قیمت ارز  

بنا به گزارش بی بی سیییی به نال ازخبرگزاری ای 

در  آزادارز در بازار انواع ر حالی که قیمت ایران: د

حال افزایش اسیییت، علی  یی نیا، وزیر اقتصیییاد 

نداریم  نگرانیاز بابت افزایش نرخ ارز " است  گفته

قیمت ارز مشابه آنچه قبال رخ دیگر شاهد ج ش و

 نخواهیم بود." داد

در حال حاضااار شااارایط  .که افزایش قیمت ارز "قابل مالحظه" نیساااتاسااات آقای طیب نیا گفته 

 دارد.زم را برای مدیریت بازار ارز کشور مناسب است و بانک مرکزی توان ال

ند چدربه گفته وزیر اقتصااد "آنچه در گذشاته در بازار ارز تاثیر داشات حجم قابل مالحظه نقدینگی 

باره آزاد شد؛ در شرایط فعلی نگران به یککه قیمت ارز و پتانسیل روی هم انباشه  سال قبل بود

اما ممکن اساات نوسااانات محدودی مانند سااایر بازارها در ، مالحظه نرخ ارز نیسااتیمافزایش قابل 

 بازار ارز هم رخ دهد."
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پیش بعد از بحران  قیمت ارز در ایران در یک دوره تقریبا ده ساله ثابت نگهداشته شد و از دو سال

تومان رسید. بعد از آن دولت سعی  4111ارزی قیمت هر دالر آمریکا تقریبا سه برابر شد و به مرز 

تومان بود به قیمت های بازار نزدیک کند و اکنون  2111کرد تا قیمت دالر دولتی را نیز که حدود 

 تومان می فروشد. 1111بانک مرکزی هر دالر را حدود 

 رز در بازار آزاد )به تومان(قیمت انواع ا

 دی 1 آذر 11 اول آذر انواع ارز

 1111 1121 1141 دالر

 4111 4411 4111 یورو

 1111 1111 1191 پوند

اما قیمت دالر در بازار آزاد با قیمت دالر دولتی فاصله دارد و شکاف قیمتی دالر دولتی 

و آزاد هر روز بیشتر می شود. گزارشها نشان می دهد که امروز شنبه ششم دی 

تومان و هر  4111پول اروپایی واحد تومان، هر یورو  1111ماه هر دالر آمریکا به قیمت 

 تومان در بازار تهران خرید و فروش شده است. 1111پوند بریتانیا به قیمت 

تومان تومان گرانتر  11تا  11این در حالی است که در ده روز گذشته دالر و یورو حدود 

 اما شده 

گزارشااها نشااان می دهد که از یک ماه پیش به طور مداوم قیمت انواع ارز در بازار رو 

تومان و قیمت پوند نزدیک به  111به  به افزایش بوده اساات و قیمت دالر و یورو نزدیک

 تومان بیشتر شده است. 111
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 رشد قیمت ارز

قیمت انواع ارز به خصااوص بعد از 

ارائااه الیحااه بودجااه بااه مجلس 

چون  سته افترشتا  بیشتری گ

دولت در الیحه بودجه سااال آینده 

مت هر دالر را  مان در  1111قی تو

تومان از  111نظر گرفته است که 

شتر  سال بی نرخ دالر در بودجه ام

دالر در نظر گرفته  11در بودجه را غیر از این، دولت قیمت هر بشاااکه نفت به اسااات.

رسااایده اسااات و دالر  11اسااات در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به مرز 

 برخی کارشناسان می گویند که مجلس باید قیمت دالر را در بودجه کاهش دهد.

با کاهش قیمت نفت، دولت با مشااااکل کمبود درآمد مواجه می شااااود و برخی می 

گویند که یکی از راههای تامین درآمدهای دولت، افزایش قیمت دالر در بودجه اساات. 

تواند آتش تورم را شااااعله ورتر کند که دولت اما این روش تامین منابع درآمدی می 

 حسن روحانی در تالش برای کنترل آن است.

درصد رسیده است  21درصد به کمتر از  41گزارشها نشان می دهد که تورم از باالی 

 و دولت می گوید که درصدد است تا در سال آینده خورشیدی، تورم را تک رقمی کند.

با قیمت  ید " یا می گو قای طیب ن به راحتی آ حاضاااار نفت دارد،  حال  که در  هایی 

را مدیریت کنیم و مشکلی ندارد. الیحه بودجه این قابلیت را دارد  94توانیم بودجه می

 که در شرایط کنونی کشور را اداره کند."

غیر از کاهش شااادید قیمت نفت که اقتصااااد ایران به شااادت به آن وابساااته اسااات، 

پول هم مشااکل اقتصاااد ایران را دو چندان کرده  های ناشاای از نقل و انتقالمحدودیت

 است.
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تواند پول فروش نفتش را از مشاااتریان خود المللی نمیایران به دلیل تحریم های بین

بگیرد و این نگرانی وجود دارد که با ادامه وضع موجود، میزان عرضه ارزهای خارجی از 

کافی ارز در بازار توزیع کند و میزان تقاضاااا بیشاااتر شاااود. یعنی دولت نتواند به اندازه 

 همین نگرانی باعث شده تا رشد قیمت انواع ارز در بازار ادامه پیدا کند.

 :خبار کوتاه اقتصادی جهانا

 دالر 11افت بهای نفت به بشکه ای زیر 

انتشاردوگزارش جداگانه در پی 

بازار، بهای نفت به اشباع دایربر

گذشته افت  کمترین حددرپنج سال

کشورهای  است.سازمان کرده

در این روز گزارشی  تولیدکننده نفت

که پیش بینی می کند را منتشر کرد

در بازار جهانی نفت سال آینده تقاضا

 کمتر خواهد شد.

همزمان گزارشی نشان می دهد که میزان عرضه در آمریکا بیش از حد انتظار است. 

وز چهارشنبه با افتی هر دو خبر باعث افت بیشتر قیمت نفت شد.بهای نفت برنت ر

سنت رسید.به این ترتیب بهای نفت خام برنت از اواسط  42دالر و  14درصدی به  1.12

 درصد افت کرده است. 41ژوئن تاکنون 

 سقوط بیشتر؟

خورخه مونتپک صاحب نظر با نفوذ بازار نفت در موسسه ارزیابی پالتس گفت امکان 

"تعداد قابل توجهی از  سی گفت:او به بی بی وجود دارد.سقوط بیشتر قیمت ها 

دالر در  11تا  11کارشناسان فکر می کنند بهای نفت در میان مدت و بلندمدت بین 

د. واند ادامه یاب"در این صورت افت بها قبل از آنکه تثبیت شود می ت بشکه خواهد بود."
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تری باشیم. اما درطول  می توانیم شاهد جهش یا افت کمی عمیق من فکر می کنم 

 دالر در بشکه برسیم." 11یا  1 .زمان ممکن است به

 11.9اوپک انتظار دارد میزان تقاضا برای نفت تولیدی این گروه سال آینده به روزانه 

 میلیون بشکه برسد که تقریبا پایین ترین حد در ده سال اخیر است.

 بهمیلیون بشکه نفت است بنابراین میزان عرضه  11هدف رسمی اوپک عرضه روزانه 

 طور قابل توجهی بیش از تقاضا خواهد بود.

 2.1میزان عرضه نفت در این کشور روزانه  :وزارت انرژی آمریکا هم روز چهارشنبه گفت

تند کارشناسان انتظار داش. که غافلگیر کننده است دست زایش یافتهمیلیون بشکه اف

 میلیون بشکه در روز کم شود. 1.1این میزان 

بهای بنزین، سوخت هواپیماها و نفت برای ایجاد گرما شده این افزایش باعث افت 

 است.

 کاهش قیمت بلیت

 11وزارت انرژی می گوید اگر پیش بینی ها درست از آ  درآید، بهای بنزین در آمریکا 

دالر خواهد رسید.  1.11لیتر(  1.1درصد کاهش خواهد یافت و سال آینده به گالنی )

دالر کمتر پول بنزین  111آمریکایی به طور متوسط ساالنه در این صورت هر خانواده 

 خواهد داد.

افت بهای نفت به قیمت سهام چند شرکت بزرگ از جمله اگزان موبیل و بی پی ضربه 

زده اما به وضع مالی شرکت هایی مثل خطوط هوایی که از قیمت کمتر سوخت بهره 

 مند می شوند کمک کرده است.

ل و نقل بین المللی هوایی، مسافران شاهد ارزان تر شدن یاتا، انجمن حم هگفتبه 

 قیمت بلیت پروازها خواهند بود.
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درصدی بهای بلیت ها  1.2"ما کاهش  آنتونی تایلر مدیر کل یاتا به بی بی سی گفت:

در سال آینده را پیش بینی می کنیم. به نظر ما نرخ حمل کاال هم بیشتر از این پایین 

 درصد." 1.1اال در حدود خواهد آمد یعنی احتم

به گفته او "بهای سوخت پروازها براساس قیمت نفت در ماه قبلی تعیین می شود 

 ر افت بهای نفت را حس نکرده اندبنابراین خطوط هوایی هنوز اث

 دانمارک مدعی مالکیت دریای اطراف قطب شمال شد

 

متحد طرح کرده است دانمارک ادعایی را در سازمان ملل به گزارش بی بی سی از لندن 

که براساس آن استدالل می کند دریای اطراف قطب شمال به فالت قاره گرینلند وصل 

مارتین لیدگارد وزیر خارجه دانمارک است که یک ناحیه خودمختار متعلق به دانمارک است.

برای دانمارک است.کانادا و روسیه قبال حاکمیت ملی خود  "تحول مهم تاریخی"گفت که این یک 

 یز قطب شمال را اعالم کرده بودندبر ناحیه نفت خ
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 ۰رغم کاهش چشمگیر تولیدادامه افت قیمت نفت اوپک به

کشورهای صادرکننده  گزارش جدید سازمان 

آنست که تولید نفت  نفت، اوپک، حاکی از 

گذشته میالدی  این سازمان در ماه 

هزار  191آن بیش از  نسبت به ماه پیش از 

بشکه در روز کاهش  داشته است.

 11درصد کاهش یافته و به  22با این حال قیمت سبد نفتی اوپک در همین بازه زمانی 

 سنت رسیده است. 11دالر و 

سایت اوپک، از ابتدای ماه جاری، های نفت در و روزرسانی قیمتبر اساس آخرین به

 21 شنبه،دسامبر، نیز روند نزولی قیمت سبد نفتی اوپک ادامه داشته و روز سه

سنت رسیده است که نسبت به مردادماه سال جاری  11دالر و  11آذرماه، به حدود 

 دهد.درصد کاهش نشان می 42بیش از 

عضو این سازمان در ماه نوامبر  21ای اوپک حاکی از آن است که گزارش صد صفحه

هزار بشکه نسبت به  192اند که هزار بشکه تولید نفت داشته 11میلیون و  11حدود 

 ماه اکتبر کاهش یافته است.

این رقم تقریبا برابر با سقف تولید توافقی اوپک است، اما علت اصلی کاهش چشمگیر 

تولید نفت این سازمان افت چشمگیر تولید نفت لیبی بوده است، اگرچه عربستان و 

 اند.هزار بشکه کاهش داده 11کویت نیز طی این ماه تولید نفت خود را هر یک حدود 

وزرای نفت کشورهای عضو اوپک ماه گذشته میالدی، کمتر از دو هفته پیش،  اجالس

های جهانی باال بردن قیمتبرای  ایران خواستار کاهش سقف تولید اوپکبرگزار شد و 

سوم تولید نفت این سازمان را بر عهده دارد نفت بود، اما عربستان که به تنهایی یک

http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-oil-zanganeh-reaction-opec-decision-no-role-in-policy/26714787.html
http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-oil-zanganeh-reaction-opec-decision-no-role-in-policy/26714787.html
http://gdb.rferl.org/122373DF-AEA3-45B3-9860-EA9042D4D855_mw1024_s_n.jpg
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این ایده مخالف بود.بنا به آمارهای اوپک تولید نفت ایران در ماه گذشته در رقم دو با 

 هزار بشکه ثابت مانده است. 111میلیون و 

در حالی است که در بودجه سال جاری ایران، دالر  11افت قیمت نفت اوپک به مرز 

قیمت هر بشکه نفت صد دالر در نظر گرفته شده و در الیحه بودجه سال آینده که 

دالر در نظر  11شنبه گذشته به مجلس تحویل داد، قیمت هر بشکه نفت دولت روز یک

 گرفته شده است.

ماه گذشته، دیگر  این در حالی است که باوجود کاهش چشمگیر تولید نفت اوپک در

 اند.هزار بشکه در روز افزایش داده 111کشورهای غیر اوپک تولید نفت خود را 

هزار بشکه نفت در جهان تولید شده است  191میلیون و  91کال در ماه گذشته روزانه 

میلیون بشکه بیشتر از تقاضای جهانی برای نفت است، به عبارتی، هم  2.1که حدود 

 شود.میلیون بشکه نفت مازاد بر تقاضا در جهان تولید می 2.1اکنون روزانه 

بینی کرده است که در سال آینده میالدی تقاضای جهانی برای نفت این گزارش پیش

هزار بشکه افزایش خواهد یافت، در حالی که کشورهای غیر اوپک  211یک میلیون و 

 زایش خواهند داد.هزار بشکه بیشتر از این رقم اف 141تولید نفت روزانه خود را 

هزار بشکه  111گزارش یاد شده حاکی است که نیاز به نفت اوپک هم اکنون نیز روزانه 

عضو این سازمان است، در حالی که در سال  21بیشتر از تقاضای جهانی برای تولید 

 آینده، تقاضا برای نفت اوپک روزانه نیم میلیون بشکه نیز کاهش خواهد یافت.

هزار بشکه خواهد  911میلیون و  11از جهانی به نفت اوپک روزانه ، نی1121برای سال 

بود، به عبارتی کشورهای عضو این سازمان باید روزانه حدود یک میلیون بشکه از تولید 

 کنونی نفت خود را کاهش دهند.

 سابقه فقیر و غنیدرباره شکاف کم " OECD" هشدار 
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 اروپایی و آمریکایی هستندبیشاعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 14گوید شکاف فقیر و غنی در میان میاروپا  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 کشور عضو این سازمان به بیشترین سطح در سی سال اخیر رسیده است.

المللی از اعضایش که بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند، این سازمان بین

که این  است  تالش کنند و هشدار داده بیشتراین شکاف،خواسته تا برای پر کردن 

 گذارد.نابرابری بر وضعیت رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی می

، درآمد ده درصدی که بیشترین اروپا به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 2911و نیم برابر در آمد ده درصد فقیر است. در دهه  9ثروت را دارند، به طور میانگین 

 میالدی درآمد ثروتمندان هفت برابر فقرا بود.

ترکیه و یونان تنها کشورهای عضو هستند که نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر نشده 

 است.

این سازمان هشدار داده که وضعیت جاری مانع جدی در راه آموزش طبقه محروم ایجاد 

مهم برای رشد  هایکرده، تحرک اجتماعی را کاهش داده و مانع گسترش مهارت

 اقتصادی شده است.

با عضویت شانزده کشور کار  2949در سال  اروپا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

عضو دارد و هدف خود را فراهم کردن  14خود را آغاز کرد. این سازمان در حال حاضر 
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تشکیالتی برای همفکری و همکاری کشورهای برخوردار از دموکراسی و دارای نظام 

 کند.ر آزاد عنوان میبازا

هدف نهایی این سازمان کمک به بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای عضو و در جهان 

 .است

 ها در سیاست آلمانظهور دوباره چپ

 سیبیبی -جنی هیلاز 

هر لحظه است،و برانگیزیموضوع بحث"

شود." این را پروفسور تورستن برانگیزتر میبحث

 ".گویدمی دانشگاه ینااوپالند ، از استادان 

دیوار برلین  پاشیبرای نخستین بار از زمان فرور

وزیر گرای تندوتیز نخست، یک چپ2919در سال 

 های آلمان شده است.یکی از ایالت

است. حزبی که  –یا همان حز  "چپ"  –بودو راملو از حز  سوسیالیت "دی لینکه" 

 کرد.آلمان شرقی حکومت میخلف دموکراتیک همان حز  کمونیستی است که بر 

سبز" در ایالت -قرمز-هفته ای که گذشت دور دوم رقابت برای رهبری ائتالف "قرمز

 تورینگن را برد، ائتالفی متشکل از دی لینکه و احزا  سوسیال دموکرات و سبز.

، اما این نخستین بار های محلی نماینده داشتدر حکومت دی لینکه پیش از این هم

 شود.ایالت آلمان می 21ز اعضایش باالترین مقام اجرایی یکی از است که یکی ا

ست. چرا پروفسور اوپالند معتقد است این لحظه "برای دی لینکه لحظه شورانگیزی

رسمیت اند و باز در نظام سیاسی )آلمان( به شان موفق بودهدهد در راهکه نشان می
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کارها هم لحظه محافظهکند: "البته برای می اند." او اضافهشناخته شده

 نوعی آسیب دیدند."ست، یا برای کسانی که در دوران آلمان شرقی بهحساسی

  ها خواهد بین رسانهس زیر ذرهراملو: دی لینکه از این پ نوای کریسمس

در بازارچه کریسمس شهر ارفورت، 

گوید: "وقتش خانمی به نام الن می

 های تازه امتحان کنیم."است راه

ای که برای های خراطی شدهچو 

اند تزئین جلوی غرفه گذاشته

گذارد صورتش را کامل ببینم. نمی

های ظریف و زیبایی را که از ستارهایستند.ذران شرا  داغ به دست میبعضی از رهگ

 کنند.یک نوار جلوی غرفه آویزانند نگاه می

ت کلیسای جامع گوتیک ارفورالبته بیشتر گردشگران که در این بازارچه شلوغ زیر سایه 

دانند برای خیلی از ساکنان نمی –زنند در جریان سیاست این شهر نیستند قدم می

 ای تاریخی است.ایالت تورینگن لحظه

استازی، پلیس بعضی از اعضای این حز  پیشتر با گویندمنتقدان دی لینکه می

 اند.کردههمکاری می –مخفی آلمان شرقی 

وزیر منتخب اذعان کند ینگن با این شرط شکل گرفت که نخستاساسا ائتالف تور

یعنی کشوری غیرقانونی. پذیرش این  –اشتات" بوده آلمان شرقی یک "اونرشتس

کار  امر برای حز  آسان نبوده، به ویژه که همین صفت در مورد آلمان نازی هم به

 رود.می
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" است، و آینده بهتر. از جمله دی لینکه خود را حزبی معرفی کرده که دنبال "راه دیگر

هایش برچیدن ناتو است، و تعیین حداقل دستمزد، و ممنوع کردن فرکینگ برنامه

 های سنگی زیر زمین و استخرام گاز طبیعی()روشی برای شکستن الیه

ساختار سیاسی و احزا     

اصاالی آلمان همچنان به دی 

گاه می ید ن با ترد که  کند. لین

 واخاایاامتااا جااایاای کااه یاا

در جمهورآلمااان،گااائوک،رئیس

آفرین بااه جنجااال  اقاادامی

لت تورینگن رأی یا گان ا ند ده

داده بود به این حز   هشدار

طااور هااماایاان رأی ناادهاانااد.

صاااادراعظم انگال مرکل، که 

شده. او گفته بود )با این انتخا ( "دارند کارل  شرقی بزرگ  مثل آقای گائوک در آلمان 

 درکارزارانتخاباتی بودو راملو حضااوری مارکسازقضااا فرسااتند."مارکس را به دولت می

مز رنگ براق از هایش یک پیکره قرپررنگ داشاات. نامزد دی لینکه در اغلب سااخنرانی

کمونیساات" همراه داشاات. با این حال خود آقای راملو معتقد  نویساانده "مانیفساات

 .است موفقیت دی لینکه در سطح محلی به دالیل عملی بوده نه نظری و ایدئولوژیک

های کارگری در غر  آلمان بوده. های اتحادیهساله است و پیشتر از مقام 11او 

دوستی." از شان است. و البته اصل نوعگوید: "موضوع عالقه مردم به موطنمی

 هاست.ها و جادههای انتخاباتی او بهبود وضع مدرسهوعده

کننده وعده عیینگفت برای او تدر بازارچه کریسمس مادر جوانی را دیدم که می

گفت چون اش مالنی بود و دخترش کایرا. میمهدکودک رایگان آقای راملو بوده. اسم

آید و اش میتواند مهدکودک برود. در نتیجه مادربزرگجا نبوده کایرا تا ماه فوریه نمی

 کند. مالنی معتقد بود "گاهی تغییر الزم است."کمک می
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ه کروشی، از این تغییر خشمگین بود. در حالیفاما روبرت، صاحب یک غرفه شیرینی

گفت: "واقعا بد است که این آقا سر کار آمده. پول حواسش به کارگرهایش بود می

های خواهد بیاورد؟ از مالیات شرکتهایی را که داده از کجا میاجرای این وعده

 آورند."ها از اقتصاد سر در نمیکوچکی مثل شرکت من. کال سوسیالیست

ست که و البته بدیهییست

دولت مرکزی در برلین با دقت 

حرکات آقای راملو و حزبش را 

کاران نگاه خواهد کرد. محافظه

با رهبری انگال مرکل قدرت را 

البته در ائتالف  –در اختیار دارند 

گرای سوسیال با حز  چپ

دموکرات، حزبی که در سطح 

محلی با دی لینکه ائتالف کرده 

 است.

کند آنچه در تورینگن رخ داده در سطح فدرال هم پیش بیاید. کسی فکر میکمتر 

چپی خودشان در برخی مسائل از جمله سیاست واقعیت این است که احزا  دست

 خارجی اختالف نظر جدی دارند.

مینستر، معتقد است این وضعیت "بیش از وود، استاد دانشگاه وستپاتریشیا هاگ

"، از احزا  جدید پوپولیست آلمانی که مخالف پول واحد همه به نفع ای.اف.دی است

کند: وود اضافه میتر شدن قوانین مهاجرتی است. خانم هاگاروپایی و هوادار سخت

که خاطر اینتر بگیرد، به"در این وضعیت آنگال مرکل ناچار است ای.دی.اف را جدی

 ممکن است بعدا برایش گزینه ائتالف باشد."

پرسم آیا دلش های رنگارنگ، از الن میمدن از بازارچه، زیر نور چراغپیش از بیرون آ

زند، و تر بازی کند؟ لبخندی میخواهد دی لینکه در سطح ملی هم نقشی پررنگمی
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شان خیلی گوید: "چرا که نه. حز کند میجا میاش را جابهکه تزئینات غرفهدر حالی

 تغییر کرده. باید بهشان فرصت داد."

 
 گزارش ویژه:

 کننفقرا و ثروتمندان ایرانی سالی چقدر هزینه می

در گزارش مفصل بانک مرکزی ایران به گزارش بی بی سی این پرسشی است که  

 .آمده استدر باره بودجه خانوارهای شهری در سال گذشته خورشیدی 

حالی که فقیرترین گروه شاااهرنشاااین )دهک اول( در طول ساااال گذشاااته شاااش  در

ندگی خود خرم کرده 441میلیون و  مان برای ز ند ترین گروه اسااااات  هزار تو ، ثروتم

.معنی این هزینه کرده اساات  هزار تومان 122میلیون و  11شااهرنشااین )دهک دهم( 

 اند.برابر فقرا خرم کرده 24، ثروتمندان ایرانی حدود 91ارقام این است که در سال 

های دوم تا پنجم کمتر از بیست میلیون تومان بابت بنابر آمارهای بانک مرکزی ، دهک

 11اند. این در حالی اساات که دهک شااشاام و هفتم کمتر از زندگی خود هزینه کرده

 اند.میلیون تومان هزینه داشته

که در ردیف  نک مرکزی ایران، دهک نهم  با ند بر اسااااااس گزارش  ثروتمندان قرار دار

 .ه اندمیلیون تومان صرف گذران زندگی خود کرد 41بیشتر از 

این در حالی اساات که دهک دهم که ثروتمندترین گروه ایرانیان را تشااکیل می دهد، 

میلیون تومان صرف زندگی یک ساله کرده اند. یعنی  11حدود دوبرابر دهک نهم یعنی 

وتمندترین بخش ایران با یک پله پائین تر از فاصااااله طبقاتی هزینه های ساااااالنه ثر

 خودش تقریبا دو برابر است.

های ساااااالنه یک خانوار ایرانی متوسااااط یعنی خانوارهای بین البته میانگین هزینه

 هزار تومان است. 441میلیون و  11های ششم و هفتم، دهک
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 ترین هزینه خانوارهای ایرانیعمده

های ایرانی،  خانوار نه  خارم خوراکی و عمده هزی م

 .استمسکن، آ  و برق و گاز 

در حالی که هزینه متوساااط خوراک فقیرترین خانوار 

هزار تومااان اساااااات،  912ایرانی یااک میلیون و 

هزار تومان را صاااارف هزینه خوراک  121میلیون و  21ثروتمندترین خانوارهای ایرانی 

 کنند.می

کمتر از سه میلیون تومان است متوسط هزینه مسکن، آ ، برق و گاز یک خانوار فقیر 

یعنی خانوارهای فقیر نیمی از هزینه ساااالنه خود را صاارف مسااکن، آ  و برق و گاز 

نه متوسااااط ثروتمندترینمی ند در حالی که هزی  11ها های ایران برای این بخشکن

هزار تومان اسااات. این یعنی هزینه مساااکن، آ ، برق و گاز ثروتمندان  212میلیون و 

   راتشکیل می دهدوم هزینه ساالنه خانوارهای آنهاحدود یک س

 )به تومان( ۲۹متوسط هزینه فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای ایران در سال 

هزار تومان صرف بهداشت  111فقیرترین خانوارهای ایرانی سال گذشته خورشیدی، 

 191میلیون و اند در حالی که ثروتمندترین خانوارهای ایرانی چهار و درمان خود کرده

اند که حدود شانزده برابر خانوارهای فقیر هزار تومان خرم بهداشت و درمان خود کرده

 است.

هزار 11هزینه تحصااایل فقیرترین خانوارهای ایرانی ساااال گذشاااته تنها کمی بیش از 

تومان بوده در حالی که هزینه تحصیل خانوارهای ثروتمند در همین سال یک میلیون و 

 ن بوده است.هزار توما411

 211خود تنها  یدی خانوارهای فقیر برای پوشاک وکفشدر سال گذشته خورشقرا بر

هزار تومان هزینه کردند در حالی که خانوارهای ثروتمند در همین مدت چهار میلیون و 
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هزار تومان، یعنی کمی کمتر از چهل برابر این مبلع برای پوشاااااک و کفش خود  141

 اند.خرم کرده

هزار تومان بوده در حالی که  111حمل و نقل فقیرترین خانوارهای ایرانی تنها هزینه 

هزار تومان برای حمل و نقل هزینه  111ثروتمندترین خانوارهای ایرانی ده میلیون و 

 کرده اند.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشااااان می دهد که از دهک اول که فقیرترین خانوارهای 

که ثروتمندترین خانوارهای ایرانی را تشااکیل می دهند ایرانی هسااتند تا دهک دهم 

کم تا دهک هفتم حتی از میانگین هزینه یک خانوار ایرانی  هزینه زندگی آنها دساااات

 11کمتر اساات. یعنی حتی هزینه خانواری که در دهک هفتم قرار دارد نیز از میانگین 

یب تنها سااااه دهک میلیون تومانی هزینه خانوارهای ایرانی کمتر اساااات. به این ترت

ساالنه خانوارهای ایرانی باالتر  شان از میانگین هزینه های  شور هزینه های درآمدی ک

 است.

شکاف هزینه ها نشاندهنده شکاف درآمدی گسترده در ایران است. در سالهای اخیر 

نه نقدی به همه خانوارها را آغاز کرد و  یارا نه، دولت ایران پرداخت  یارا بعد از حذف 

 بعدی برای حذف گروههای پردرآمد نتیجه ای نداشت. تالش های

وضاعیت هزینه ها ودرآمدهای خانواده های شاهری ایرانی حاکی از شاکاف گساترده 

طبقاتی در ایران اساات و کارشااناسااان می گویند که برای پر کردن شااکاف طبقاتی 

مد موجود، دولت چاره ای ندارد جز این که توجه خود را به سااااوی خانوارهای کم درآ

معطوف کند و با حذف یارانه نقدی دهک های درآمدی باال، کمک بیشتری را در اختیار 

 فقرا قرار دهد.

تامین اجتماعی گفته که "هرم توزیع درآمدی  اساااات  علی ربیعی وزیر رفاه، کار و 

میلیون نفر در شاارایط فقر شاادید هسااتند و امنیت  1دهد که کشااور ما نشااان می

 ست."غذایی آنها در مخاطره ا
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دولت روحانی برای حل این مشااااکل، عالوه بر توزیع یارانه نقدی، کاالهایی را تحت 

عنوان "ساااابد کاال" در اختیار این گروه از فقرا قرار می دهد تا "امنیت غذایی" آنها را 

 تامین کند.

قای ربیعی " به گفته آ بل این گروه فقیر  که  1تا  1در مقا مد داریم  میلیون فرد پر درآ

ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشاااورهایی مثل آمریکا چندان میزان 

 تفاوتی ندارد."

آمارهای منتشر ه از سوی بانک مرکزی ایران خانوارهای روستایی را در بر نمی گیرد 

و به عقیده کارشااناسااان ممکن اساات حتی شااکاف طبقاتی در روسااتاها بیشااتر از 

 .شهرها باشد
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