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 :ماه نسخ

 

                       واقعیت کاهش نرخ تورم

 

                                                                                                 دکترامیرهوشنگ امینی                                                                   

را عنوان پوزش مایل نبود نامش  ضمنای که تلفن زنگ زد، گوشی تلفن را برداشتم، خواننده 

کند، اظهار داشت: اگراشتباه نکنم، سال پیش یا بی فاصله بعد از سه برابر شدن قیمت ارز و 

ن تر کاهش ناگهانی قدرت خرید ریال نزدیک به تدریج انواع کاال و خدمات وروشبه تبع آن طال و 

 هداشت ک بایدتوجه که:کرده بودیدیادداشتی در فصلنامه اتاق عنوان مقاله یا به یک سوم، در 

: باید توجه کهبودعنوان شده بی فاصله و  ،نرخ تورم در سال آینده کاهش نشان خواهد داد

داشت که این کاهش به هیچ روی نتیجه یا ناشی از بهبود یا رشد و توسعه ی اقتصادی نیست. 

 ردی تر بروز فقر فراگیر و همه جانبه برعکس ناشی از کاهش قدرت خرید ریال و به بیان روشن 

ر دامنگیکه  ریال است  یعنی ،کاهش قدرت خرید پول ملی برآیندکه  . کاهشیمی باشدانتظار

ما ینی شدیگر این است که آیا این پیش بدوستان و اما پرسش من و  .اقتصاد کشور خواهد شد

ز تشکر اد؟ بعد از یاین استدالل دار ایاست یا دالیلی هم بر صرفاً یک پیش بینی احساسی

و اینکه علی االصول رقم کاهش نرخ تورم  مورد نظر در تبیین رویداد توضیح کافیتوجه ایشان و 

بایستی در حدود همان رقم کاهش قدرت خرید ریال یعنی یک سوم باشد که امری طبیعی 

 درخواستاست.اما چنانچه این رقم کمتر از یک سوم باشد باز به معنای افزایش نرخ تورم است.  

 تشکر و که با و نشر شود. چاپ اگر چنین است، پاسخ برای آگاهی عموم در فصلنامه دش

  نهایت خرسندی مورد پذیرش قرار گرفت.

پذیریم که تورم به طور کلی : چنانچه ب تفصیل به ایشان داده شد این بود کهپاسخی که به واما

ریان در ج یا پول حجم نقدینگیافزایش ،تغییر و روشنتر  رسانه ای ساده ترین بیان در و اصولی

 سرعت گردش پول و پایه پولی شدت یا کاهش که با افزایشاست به نسبت کاالی در اختیار 

می یابد. بنابراین روشن است که با کاهش قدرت پول ملی یعنی ریال که معنای دیگر  یا کاهش
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سرعت گردش پول فقر و به تبع آن کاهش  بروز آن کاهش نرخ موثر نقدینگی و به همان نسبت

ر دبه طور طبیعی و دست کم، و به احتمال ثابت ماندن پایه پولی می باشد، نرخ تورم بایستی 

درصدبوده ،در  54در زمان کاهش قدرت خرید ریال  یعنی چانچه نرخ تورم.یابدهمین حد کاهش 

صد در  54صورتی می توان مدعی شد که نرخ تورم کاهش یافته است که نرخ تورم  از حدود 

 کمتر یا دست کم درهمان حدود باشد و نه به مراتب بیشتر.

تورم از سوی مراکز و مراجع رسمی از نرخ نقطه به نقطه  بارهباتوجه به آمار وارقامی که در 

ده به نظر رکز آمار ایران اعالم ومنتشر گرده انجمله بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران و  م

نمی رسدکه اوال نرخ تورم در معنای واقعی کالم کاهش یافته باشد ،در ثانی چنانچه کاهشی 

که این کاهش ناشی یا نتجه بهبود وضعیت اقتصادی  باشد قدر مسلم این است رخ دادههم 

نیست .بهبود وضعیت اقتصادی همان گونه که باره وبارها عنوان شده است در شرایط کنونی 

 افزایش کار مضاعف در حد ممکن می باشد و نه جز این . و  ی کاهش هزینه هادر گرو

*** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران وانگلیس

بنابه سال جاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در دی ماه ماهانه جلسه 

به  با حضور کلیه اعضا هیات مدیره  32/51/5232روز سه شنبه  50:11دعوت قبلی راس ساعت 

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و استثنای آقای جاج آقا عالء میر محمد صادقی که درسفر خارج بودند

 ر گردید. برگزا

و بیانات مفصل آقای مهندس خاموشی درمورد  کشور پس از تبادل اخبار اقتصادیطبق روال معمول 

تر دک و کاستی های اتاق بازرگانی،اوضاع اقتصادی کشور به ویژه نرخ تورم و آثار آن بر بودجه کل کشور،

ضرورت افزایش وامینی گزارش عملکرد ماه گذشته به ویژه تدارک برگزاری مهمانی شام ساالنه اتاق، 
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پس از بحث و گفتگو در این باره مقرر گردید  کرد کهدرآمد اتاق را با توجه به افزایش هزینه ها مطرح 

 ایش یابد.ورودیه اعضای جدید مایل به عضویت در اتاق به میزان ده میلیون ریال افز

این سایت مقرر گردید مورد به اطالع اعضا  ازضمناً درباره سایت جدید اتاق و امکان جدید خبررسانی 

 رسانده شود.

 پایان پذیرفت. 50:11جلسه راس ساعت 

 

 برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

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

در محل دبیرخانه اتاق ایران و  50:11، سننناعت 10/51/5232آوری های نوین در دی ماه، روز دوشننننبه 

انگلیس و با حضنننور سنننرکار خانم ها مینو شنننهابی، زهرا نقوی و آقایان دکتر امینی، مهدوی، پژوهی، 

 طاعتی، نوروزی و حمزه نژاد تشکیل و برگزار گردید.

افزون بر بحث و گفت وگودرباره وضعیت اقتصادی کشور ،به ویژه سیاست مخرب مسکن   در این جلسه

وپیشنهادهایی به مطرح  در جلسه توسط شرکت کنندگاننیز ایران و انگلیس  روابط اقتصادی  و خودرو،

  شرح در پی برای ارائه به هیات رئیسه عنوان شد:

افتناده پیش از تناریخ هنای عقنب بخشننننودگی کنل جرایم منالیناتی درصننننورت پرداخنت منالینات  -5

34/55/5232 . 

واردات تعدادی موتورسنننیکلت های برقی که موتورشنننان ضنننعیف در مورد شنننهرداری تهران تذکر به  -3

 33درجه را جواب می دهند، در حالیکه شننیب اکثر خیابان های تهران بیش از  50اسننت و تا شننیب 

بب اتالف سنننرمایه و آلودگی هوا ،و فقط سننندرجه اسنننت و این موتورسنننیکلت ها جواب نمی دهند

 به پایان رسید. 50جلسه در ساعت 

 ماهانه گردسگری وامور بین الملل   کمیسیون:امور بین الملل  و گردشگری کمیسیون

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس  50:11، ساعت 10/51/5232دوشنبه که مقرر بود بعدازظهر 

بیشرین تعداد اعضاء که ظاهرا در سفر خارج از تهران به سر می بردند تشکیل وبرگزار شودبه علت قیبت 

 رسمیت نیافت ولذا برگزر نگردید.

باحضور خانم 53/51/5232راس ساعت  عضویت اتاقماهانه کمیسیون :ون عضویتکمیس

ریاست دکتر امینی در محل دبیرخانه اتاق  به ،آقای علی حمزه نژاد اعضاءکمیسیون زهرا نقوی و

 تشکیل و برگزار گردید. 
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مورد بررسی قرار گرفت واخذ تصمیم جدید به شرح زیر  های تدرخواساز مورد ده در این جلسه 

آئین نامه انتخابات هیات مدیره مورد  برخی به حلسه بعد موکول شد.افزون براین درباره نهایی 

 بحث و گفت و گو وتائید مجدد قرار گرفت.

 :شد نهایی درخوست آنها بررسی وتائیدکه فهرست اعضاءجدید 

 شرکت هوایی و جهانگردی صبا به مدیریت آقای مجید امانی 

 شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مهماندار به مدیریت آقای مجید کوچکی

پارسا فن آوری ادیب به مدیریت آقای محمد امین شجاعیشرکت   

 شرکت پارسا ادیب پویا به مدیریت آقای سید مجید باشتنی

 شرکت حالل گستر ادیب به مدیریت آقای سیدمهدی کاردوان قابل

 شرکت بنیان ایمن به مدیریت آقای محمدعلی خیراله زاده

 شرکت فرش مشهد به مدیریت آقای رضا حمیدی ازغدی

 آقای حسین حیدریان

 آقای حسین پناهنده آب و خاک

 آقای عباس پناهنده آب و خاک

 برگزاری مهمانی ساالنه شام اتاق

وبرخی مهمانان ویژه اعضاء  کلیه دعوت قبلی ازبا طبق روال معمول مهمانی ساالنه شام اتاق 

دراین گردید.دی ماه در سالن میامی هتل سیمرغ برگزار  30روز  33لغایت  53.21از ساعت 

دکتر   31نیز حضور داشتند.حدود ساعت یژه اتاق تعدادی مهمان و اعضاء مهمانی عالوه بر

 حاضر در سالن پذیرایی امینی نایب رئیس ودبیرکل اتاق با ادای خیر مقدم به خانم ها وآقایان

 خاموشی تقاضا کرد بیاناتی ایراد کنند. از مهندس

که  یبون قرارگرفت نخست از حضور خانم ها وآقایانیمهندس خاموشی بعد از اینکه پشت تر

 نتوانسته بودند هر دلیلیه اشخاصی که به لدعوت را پذیرته و حضور یافته بودند و همچنین ک

 و قدر دانی کرد .در مهمانی حضور پیدا کنند و عذر خواهی کرده بودند تشکر 

اتاق با کمترین  زحمات دکتر امینی در ادارهاز  سپس

در حد ممکن شام  هزینه وبرگزاری مهمانی  نیرو و

از اوضاع اقتصادی خود پس از آن روایت  .تقدیر کرد

چارچوب گفت و گویی که با خبر گزاری  دررا کشور 

عنوان پذیرفته بود تسنیم و به شرح در پی انجام 

آن در کمک و جایگاه  بازرگانی شد،به ویژه در مورد اتاق

بازرگانی خارجی به حل مسائل ومشکالت سیاسی و 

 بلکه به کلی از دست رفته است. کشور که نه تنها بی اثر گشته.
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به صرف دست گرفت و پیش از آنکه مهمانان را  بهدرپایان دکتر امینی مجددا میکروفون را د

جناب آقای جه به سخنان بیاناتی اظهار داشت بیان دونکته رابا توضمن ایراد  کنددعوت شام 

تذکر می دانم وآن اینکه اتاق بازرگانی واقعا وظایف ا صلی خودش به  مهندس خاموشی الزم 

خالصه می شود  ظایفی دو گانه است و در حمایت از اعضاء و مشورت دهی به دولت را که و

یک دستگاه دولتی  بهیک اتاق بازرگانی شباهت داشته باشد به  فراموش کرده وبیش از آنکه

مکلف به آنان رااعضاءصادر کننده به اخذ کارت بازرگانی،  بودنبا موظفو ، استتبدیل شده 

که  کرده استو یک در هزارعملکرد خود و...مبالغ کالن بابت کارت بازرگانی ساالنه پرداخت 

از دست دادن توان  هم فشار  بر عضو است ، هم سبب افزایش قیمت نهایی تولید کاال و

 شده است و...خارج  تولیدرابر کاال های مشابِه در ب رقابت در بازارهای صادراتی خارج و داخل

چنین اتاقی باید .خوددوگانه اتاقی است قادر به انجام وظایف  ،واقعیبه معنای اتاق بازرگانی 

از چنین اتاقی در گروی قانونی مناسب ،  بودناز ساختاری مطلوب برخوردار باشد . برخوردار 

با هبات رئیسه ای  توان  ،موفق ، خوش نام و مجربمتشکل از کارآفرینانی هیات نمایندگانی 

 . استمند از میان آنان ودبیرخانه ای از هر نظر به ویژه علمی / اجرایی مجهز 

 ختن ادتخابات اتاق به مدت یک سال، بادست یابی به چنین اتاقی مستلزم عقب اندا

 موردنیاز.وآئین نامه های اجرایی مناسب واصالح و تدوین قانون هدف

به  33.21مانی تا ساعت عذا دعوت وهدایت کرد و مهبا تشگر مهمانان را به صرف وی سپس 

 درازا کشید.

 متن گفت و گو
 با

 خبرگزاری تسنیم

حال و هوای این تسنننننیمخبرگزاری اقتصنننننادی بخش   ،
روزهای اقتصاد کشور، آمار و ارقامی که درباره رشد اقتصاد 
و خروج از رکود اعالم می شننننود و مشننننکالتی که بخش 
خصوصی و تولیدگران همچنان با آن دست و پنچه نرم می 

های کنند، ما را بر آن داشنننت تا برای ارزیابی سنننیاسنننت
یکی از  اقتصنننننادی دولننت یننازدهم، این بننار بننه سننننراغ

اقتصننادی که  های بخش خصننوصننی برویم، فعالباسننابقه
حدود سننه دهه سننابقه ریاسننت پارلمان بخش خصننوصننی 

 .ایران را در کارنامه خود دارد

داشت، از  خبرگزاری تسنیمای که با خبرنگار اقتصادی سید علینقی خاموشی در گفتگوی یک ساعته
شتباهات گذشته به ویژه در بحث هدفمندی یارانه ها گفت. وی که  بی برنامگی دولت یازدهم و تکرار ا

هم دل ُپری داشننت، با خصننولتی خواندن اتاق بازرگانی فعلی، شننرکت خود در  44از نحوه اجرای اصننل 
 .انتخابات آتی اتاق را بعید به گزارش خبرنگار ارزیابی کرد

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
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 اشتباهات دولت قبل در این دولت هم تکرار شده استبرخی  *

روز اول بخشننی از  511تسنننیم: دولت یازدهم از همان روزهای نخسننت فعالیت خود اعالم کرد که در 
صاً  شخ صادی و م ضاع اقت ضر او سایی و برطرف خواهد کرد؛ اما در حال حا شنا صادی را  شکالت اقت م

اخیر نه تنها مشننکالت حل نشننده بلکه در برخی از موارد بخش تولید نشننان از آن دارد که در دو سننال 
تشدید هم شده است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی عملکرد دولت یازدهم را با توجه به وعده ها 

 کنید؟چگونه ارزیابی می

در ابتدای صنننحبتم باید از رئیس جمهور و کابینه برای زحمات زیادی که برای رفع  : خاموشنننی
شور م سوال قسمت خالی یمشکالت ک شکر کنم و پوزش بخواهم بابت اینکه این  شند، ت ک

این لیوان را بیان می کند. به صننننورت کلی در نظر بگیرید که دولت یازدهم در چه زمان و با چه 
شننرایط آشننکار و پنهانی دولت را تحویل گرفته اسننت. گفته رئیس جمهور درباره شننناسننایی 

ست. اما دولت یازدهم روز را باید  511مشکالت آن هم در  به نوعی امید او به مردم جامعه دان
زمانی که وارد فاز عملیاتی اجرای وظایف خود شننند؛ مشننناهده کرد که اوضننناع خراب تر از این 

 .حرف ها بوده و نیازمند زمان بیشتری برای حل مشکالت است

نشننده اسننت.  های دولت گذشننته به نحو مناسننبی آشننکارالبته به اعتقاد بنده هنوز نارسننایی
یکسننری اقداماتی در دولت گذشننته انجام گرفته که متنسننفانه در اثر اشننتباه همچنان در حال 
تکرار است. به عنوان نمونه پرداخت یارانه نقدی یکی از اشتباهات اساسی دولت گذشته به 

ت. آید. یارانه یعنی دادن وجه جبرانی به کسننانی که هزینه آنها از درآمد زیاد تر اسننشننمار می
میلیون نفر تجاوز کرده اسننت  00در دولت سننابق به گفته سننخنگوی دولت رقم یارانه بگیران از 

به عبارتی باالتر از جمعیت کشننننور افراد یارانه دریافت می کردند که این موضننننوع خود یک 
نارسننایی بزرس سننیسننتمی اسننت. این آمار در حالی اسننت که تعداد قابل توجهی از مردم نه 

 .کنندو نه یارانه نقدی دریافت میثبت نام کرده 

 

 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دادیم 160

تسنننیم: اتفاقاً رئیس جمهور هم در وعده های خود تنکید کرده که یکی از اقدامات دولت یازدهم اصننالح 

 .ها ستیارانه  اجرای همین قانون هدفمندسازی

هزار میلیارد  561ین چند سننننال حدود ام طی اطبق آخرین آماری که بنده دیده : خاموشننننی 
حال اگر بخواهیم قانون هدفمندسازی  .تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است

ها را اصننالح کنیم باید کار اسنناسننی انجام دهیم. به اعتقاد من در دنیا تنها کشننوری که یارانه
داخت یارانه نقدی آنچنان کند ایران اسنننت. مشنننکل پرجبرانی را به صنننورت نقدی پرداخت می

رود. آنها به جای پرداخت یارانه نقدی برای کمک واضح است که هیچ کشوری به دنبال آن نمی
کنند. با این وجود این روش در ایران از به اقشنننار زیر خط فقر از ابزارهای دیگری اسنننتفاده می

 .آغاز و دقیقاً مشکالت خود را به صورت آشکار نشان داد 03سال 
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رم، عدم جبران کمبود درآمد بر هزینه ، عدم دسترسی به افراد نیازمند و موارد دیگر از جمله تو 
سازی یارانه است ساسی اجرای قانون هدفمند  ساله با توجه به تورم قیمت .ایرادات ا ها هر 

افزایش و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. این امر در حالی است که در کشورهای دیگر 
انواده های نیازمند با وجود تغییر نرخ تورم ثابت نگه داشننته می شننود. به طوری که در هزینه خ

اروپا و حتی در سننوئیس و فرانسننه در وسننط شننهر آپارتمان هایی تنسننیس می شننود که در 
  .شوداختیار شهرداری بوده و به افراد زیر خط فقر با قیمت های ارزان اجاره داده می

دارند .عالوه بر این هزینه بهداشننت و سننکن این افراد را پایین نگه میدولت با این کار هزینه م
درمان برای اقشار نیازمند مضاعف است به همین منظور برخی از کشورها ازطریق کارتهایی با 

دهند. در کنار این فرانشننننیز اندک جهت کاهش هزینه درمان نیازمندان اقداماتی را انجام می
این افراد را نیز از ابتنندایی تننا دانشننننگنناه بننا ارائننه کننارت دولننت هزینننه تحصننننیننل فرزننندان 

 .کندپرداخت می  تحصیلی

حال در نظر بگیرید اگر بخواهیم همین سننه رقم را برای یک خانوار نیازمند ایرانی جمع ببنیدید  
 !شودها کم می چه تعداد از هزینه

 ضعف دولت است ادامه شیوه غلط در پرداخت یارانه نشان از*

 .درصد هزینه های خانوارها را به خود اختصاص داده است 21تا  31تسنیم: مسکن خود به تنهایی 

درصنند هزینه خانوارها را به خود اختصنناص داده اسننت. در  61نه مسننکن باالی  : خاموشننی
کشورهای اروپایی با وجود آنکه قیمت مسکن افزایش پیدا می کند اما برای خانوارهای نیازمند 

 .تا از این طریق به افراد نیازمند کمک شود .ابت نگاه داشته می شودقیمت ها ث

تسنیم: در ابتدای سخنان خود به موضوع یارانه های نقدی و مشکالت آن اشاره کردید چه موضوعاتی 
 ها پیدا کنیم؟باعث شده تا نتوانیم راهکاری را برای حل مشکالت پرداخت نقدی یارانه

دسننتگاه اداری کشننور باعث شننده تا هنوز نتوانیم مشننکالت به اعتقاد من ضننعف  :خاموشننی
 .پرداخت یارانه نقدی را برطرف کنیم

 تسنیم: چقدر از این ضعف ها متوجه خود دولت است؟

به عنوان نمونه ساخت مسکن  . به اعتقاد من تمام اشتباهات متوجه دولت است : خاموشی
ن در کشور تعداد زیادی مدارس دولتی و مهر اشتباه بود اما متنسفانه اجرا شد. عالوه بر ای

غیر انتفاعی وجود دارد چرا دولت تدابیری را برای کاهش هزینه تحصیل خانوارهای نیازمند که 
همچنان با مشکالت زیادی روبه رو هستند انجام نمی دهد! حتی در حوزه بهداشت هم با 

 .وجود طرح سالمت و بیمه دولت آن را به خوبی اجرایی نمی کند

نده تمام این موارد را هم برای رئیس جمهور گذشننننته و هم برای مجلس و برای دولت جدید ب
 .نوشته ام
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 پیش شرط هچ اعتراضی درپی ندارد 2قطع یارانه نقدی با *

تسنیم: تا چه میزان عدم اجرایی شدن این راهکار ها به 
 نگرانی دولت از آینده اش بر می گردد؟

توسننننط آقای بحث جمع کردن رأی  : خاموشننننی 
 .روحانی مطرح نیست

 تسنیم: دولت سابق چطور؟  

بله من کتمان نمی کنم دولت دهم این  : خاموشی
کار را انجام می داد. اما سوال را باید این گونه مطرح 
دهند؟ شنننناید این نگرانی باشنننند که در کرد که مگر این راه حل ها وجود ندارد چرا انجام نمی

تومان شورش در جامعه اتفاق می افتد. اما من می گویم دولت بیاید هزار  45صورت حذف این 
اول مسننکن و مشننکل بهداشننت و تحصننیل خانوارهای نیازمند را برطرف کند بعد از آن اقدام به 

 .هزار تومانی نماید در این شرایط کسی اعتراض نخواهد کرد 40قطع یارانه نقدی 

 تورم بیشتر روی کاغذ مهار شد *

شمار آمده و مانند هم اکنون پ صاد کشور به  رداخت یارانه نقدی یکی از بزرگترین مشکالت اقت
موریانه نقدینگی را می خورد و هر روز یارانه بگیران انتظار افزایش آن را هم دارند. ما حرفمان 
این اسننت که رهبر انقالب در چند سننال اخیر هشنندار داده اند که مواظب باشننید با ارزان کردن 

خرید مردم را کاهش ندهید. احمدی نژاد هم در چندین جلسننه تبلیغاتی خود گفت،  ریال قدرت
تومانی در  5311دالر   35اما کار چندانی را در این رابطه صنننورت نگرفت. حتی در طول سنننال 

تومان رسننید  2611پایان سننال به قیمت 
که این یعنی صنننند تومان هر کس تا آخر 

 .تومان رسیده است 21  سال به

تا حدودی مهار امسننننال  الحمدهللا تورم 
شنننده اسنننت اما مهار کاغذی بیشنننتر از 
مهننار واقعی بوده اسنننننت. بننه عبننارتی 
جنسننننی ارزان نشننننده اسننننت. در زمان 
مصننندق زمانی که کسنننری بودجه اتفاق 
افتاد یک قِران به یک بسته سیگار اضافه 
کردند و چه اعتراضات و داستان هایی در 

یت  ها که در ن تاد  فاق اف دولت کشننننور ات
مجبور شننند قیمت را به قبل برگرداند. اما 

 .تومان می فروشند و خبری نمی شود 5511در حال حاضر نان را 
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 به جای یارانه نقدی سوبسید می دادید بهتر بود*

اگر ادعا می کنید پول جبرانی را به تمام مردم می دهید که اینگونه  که ان این اسننننتمما حرف
گیرند خوب این چه فرقی با سننننوبسننننید دارد چرا یارانه میمیلیون نفر  75نیسننننت ، یعنی 

 .تر هستندسوبسید را برداشتید؟ اینها را قطع کنید و همان سوبسید را بدهید مردم راحت

چند نوع کاال به معنی تورم اسننت. حال باید بررسننی کنیم چند نوع کاال داریم.  باال رفتن قیمت
شننوند. ه و دوم کاالهایی که در ایران تولید مینخسننت کاالهایی که از خارج کشننور وارد شنند

درصنننند به ارز  511البته نوع دیگری از کاال تحت عنوان خدمات هم وجود دارد. کاالهای وارداتی 
 21وابسننتگی دارند. اما کاالهایی که در داخل تولید می شننوند بسننته به میزان ارز بری آنها از 

ده های کشاورزی هم به ارز وابستگی دارند. برق درصد به ارز وابسته هستند. نها 01درصد تا 
ست. در مجموع چرا دولت توقع دارد تولیدکنندگان قیمت  سته ا و آب و موارد دیگر هم به ارز واب

 .محصوالت خود را به نرخ گذشته به فروش برسانند

به هر حال کاهش و یا افزایش قیمت کاالها خود تورم زا است خالصه دولت باید مشخص کند 
 .یپور در دست چه کسی است و می خواهد چکار کندش

 قهر دو ساله نوربخش با خاموشی*

با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، درآمد ریالی  ارز را کاهش دهد، تسنیم: اگر دولت هم بخواهد نرخ
 رسد که خود دولت از افزایش قیمت ارز استقبال کند ؟اش به شدت افت می کند، بنابراین به نظر می

بله دولت نرخ ارز را برای تنمین بودجه افزایش می دهد. حتی بنده در زمان نوربخش  :اموشیخ
این نکته را به وی گوشنننزد کردم اما نوربخش حدود دو سنننال با ما قهر بود که چرا این حرف را 

 .زنیدمی

 هیچگاه نرخ ارز تغییر نکرد مگر زمانی که دولت کسری آورد *

 ؟شوداین فرایند انجام میتسنیم: در حال حاضر هم  

در هیچ زمانی نرخ ارز تغییر نکرد مگر اینکه دولت با . اصننالً روال همین امر اسننت : خاموشننی
در صورتی که قرار بر این بود اگر دولت با کسری بودجه روبه رو  .کسری بودجه مواجه شده بود

هزار نفر  501سننت اخیراً ها را کم کند. این در حالی که امی شننود باید خود را کوچک و هزینه
 .اندبه کارکنان دولت اضافه شده

صل   سازی دولت گفتید و اینکه باید قانون ا سنیم: از کوچک  شود، البته دولت جدید  44ت اجرا 
هم معتقد اسنننت که در واگذاری ها بد عمل شنننده و خیانت هایی صنننورت گرفته اسنننت؛ اما سنننوال 

تواند این میزان سهام بخش دولتی ته و چه حال میاینجاست که آیا بخش خصوصی چه در زمان گذش
هزار میلیارد تومان را داشته  511گویند بخش خصوصی که توانایی خرید را جذب کند یا نه ؟ برخی می

 باشد وجود ندارد؟
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 01های توسط مقام معظم رهبری سیاست 44های کلی اصل با ابالغ سیاست : خاموشی
شد صاد ایران دگرگون  صی  01چرا که  .ساله اقت صو سال دولت عامل بالمنازع بود و بخش خ

بایسنننت تا آنجا که ممکن چندان مورد توجه دولت قرار نمی گرفت. با ابالغیه رهبری دولت می
 .است از کارهای اقتصادی خارج و وظایف را به بخش خصوصی محول کند

اسننننی باید به قانون اسنننن 44های کلی اصننننل البته برای رسننننیدن به اهداف سننننیاسننننت
ست  زیرا  برگردیم سیا صل پیش از ابالغ این  ساسی که با ا در ارتباط  44ها مواردی از قانون ا

بود اجرایی نشننده اسننت. در حال حاضننر سننه بخش دولتی ، تعاونی و خصننوصننی بخشننی از 
اند و همچنان کارهای مخالف قانون اسنناسننی انجام وظایف سنننگین خود را دولتی نگه داشننته

 .می دهند

نماند بر خالف اعتقاد برخی افراد مبنی براینکه ابالغیه مقام معظم رهبری در اجرای  نا گفته
قانون را عوض کرد باید بگویم مقام معظم رهبری قانون را تغییر   44سنیاسنت های کلی اصنل 

 .را اصالح کردند 44های کلی اصل ندادند بلکه روش پیاده سازی سیاست

 بخش خصوصی باید فراملیتی شود *

 مطرح شده است 44تسنیم: البته در ابتدای ابالغیه هم عنوان اصالح سیاست های کلی اصل  

شرک : خاموشی صی کشور از لحاظ اندازه جزء  صوالً بخش خصو های کوچک و متوسط در  ا
تواند به تنهایی در انجام وظایف اقتصادی خود موفق عمل کند. برای بخش سرمایه بوده و نمی

 .و شرکت های فرا ملیتی شکل بگیرند  ساختار بخش خصوصی اصالح حل این موضوع باید

البته .هایی از شننننرکت های موجود می توان نتایج خوبی را کسننننب کرد با تشننننکیل هلدینگ
بد زیرا جمع کردن افراد و تعیین منافع  یادی را می طل اجرایی شننننندن این موضننننوع پیگیری ز

مقام معظم رهبری انتقاداتی را به مشننترک امری بسننیار مشننکل اسننت. در همان سننالی که 
دولت مطرح کردند؛ از اتاق بازرگانی این توقع می رفت که اقدامات اسنننناسننننی را برای تقویت 

 .بخش خصوصی انجام دهد اما متنسفانه چنین امری اجرایی نشد

بنده در دوران ریاست اتاق بازرگانی به این موضوع توجه و حتی اولین هلدینگ را هم تشکیل  
هلدینگ تدوین کردم اما برخی مشکالت باعث شد که  50نامه هایی را برای تشکیل و بر

  .نتوانم به نتایج مناسبی دست پیدا کنم

 اتاق بازرگانی هم خصولتی شده است*

 تسنیم: در نهایت چند هلدینگ در دوران مسؤلیت شما تشکیل شد؟ 

یل سایر هلدینگ ها یاری هیچی، فقط اولی را درست کردم، دیگر نفس برای تشک : خاموشی
نکرد. در آن زمان می خواسننتم به احمدی نژاد ثابت کنم امکان تقویت بخش خصننوصننی وجود 
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دارد زیرا اقتصنناد یک زنجیر وابسننته به هم اسننت که هر دانه آن مربوط به یک قسننمت اسننت. 
 .آقایان اتاق بازرگانی را به فراموشی سپردند  ولی متنسفانه

بازرگانی بیشتر خصولتی است و خبری از تقویت بخش خصوصی برای در حال حاضر هم اتاق 
 .نیست 44اجرای سیاست های کلی اصل 

 این بود که وصل به بودجه شد 44اشکال اجرای اصل  *

 و دالیل عدم اجرایی شدن آن در کشور بپردازیم 44سیاست های کلی اصل  لطفاً به موضوع  تسنیم:

هیچ گونه نقصی ندارد اما این قانون در  44های کلی اصل سیاستام بارها گفته : خاموشی 
اند که مقام معظم رهبری در فرمان خود تنکید کرده .اجراء با ایرادات زیادی همراه شننده اسننت

 .ها را به صورت اقتصادی واگذار کنیم تا اقتصاد کشور فعال حرکت کندواحد

که متقاضننیان خرید واحدها باید توان بگذارد   دولت به جای آنکه در خصننوصننی سننازی شننرطی
اداره کردن واحد را داشننته باشننند، می گوید هر کس که گران تر بخرد ما به او می فروشننیم. 
البته باید بگویم دولت هم مقصنننر نیسنننت زیرا درامد حاصنننل از واگذاری ها در بودجه قرار داده 

 .شده و این موضوع کار را خراب تر کرده است

و حتی عده قریب  ولت به واگذاری ها به عنوان یک منبع درامد نگاه می کندبه همین واسطه د
 .شدبه اکثریت واحدهای خریداری شده با توجه به زمین آنها خریداری می

  .تسنیم: متنسفانه در واگذاری کارخانجات هم نخست تعطیلی آنها در دستور کار قرار گرفت 

ری کارخانجات هسنننت که حتی بنده آن را هم احسننننت. این ایراد بزرس در واگذا : خاموشنننی
ای در واکنش به اعتقادات من اعالم کردند که به ما توهین می کنید. البته متذکر شدم اما عده

 .کنندهنوز هم کار خودشان را انجام می دهند و توجهی به انتقادات نمی

 هم منابع واگذاری ها عنوان شده است؟ 34در بودجه   تسنیم: 

هم این موضوع پیش بینی شده است. به خدا من به فکر پول آن  34بله در بودجه  : خاموشی
نیسننتم اما وقتی منابع حاصننل از واگذاری ها وارد بودجه می شننود یعنی هر کس که بیشننتر 

ها خریدار خوب اقدام به سننرمایه بخرد امکان موفقیت خواهد داشننت. دوم آنکه در این واگذاری
اسننت که برای سننایر سننرمایه گذاری ها اعتبار بانکی در نظر گرفته گذاری می کند اما چگونه 

 .می شود اما در این کار اعتباراتی در نظر گرفته نشد

تسنیم: متنسفانه دولت تاکنون برای تقویت بخش خصوصی اقدام کارآمدی را انجام نداده است این در  
برای دولت جهت توانمندسازی  وظایفی 44های اصل حالی است که مطابق بند "الف" و "ب" سیاست

 .بخش خصوصی تعریف شده بود
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بله این کار را هم نکردند . به اعتقاد من مغزها که پول ندارند و باید اعتبارات بانکی  : خاموشی
 .در اختیار آنها قرار گیرد

 ?ای نداردوضع بخش خصوصی دراین دوسال بهترنشد/دولت هیچ برنامه*

 طول یکی دو سال اخیر بهتر شده یا خیر ؟ تسنیم: وضع بخش خصوصی ما در

احمدی نژاد در همان اوایل ریاسننت جمهوری برای آزادی   تغییری نکرده اسننت. : خاموشننی 
عمل خود سننازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. این در حالی اسننت که بودجه سننالیانه باید با 

هم اکنون  .جه برنامه از بین رفتبا حذف سازمان برنامه و بود .برنامه در بودجه منظور می شد
سال  شد   هم  34هم دولت هیچ برنامه ای ندارد حتی در بودجه  سرمایه گذاری و یا ر میزان 

  .بخش های مختلف کشور تبیین نشده است

معلوم نیسننت چه میزانی از ارزها و یا اعتبارات بانکی ارائه شننده به سننرمایه گذاران تخصننیص 
 !شود کار کرد؟گی که نمیبی برنامهپیدا کرده است ! در شرایط 

 گردد؟ها بیشتر به تیم اقتصادی دولت بر میگیتسنیم: این بی برنامه 

 .گرددخاموشی : نه به نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر می 

 کنددولت اعالم کرده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره فعالیت خود را آغاز می  تسنیم: 

شی  ست . بنده معتقدم : خامو سازمان برنامه و بودجه الزم ا شتری برای آغاز دوباره  زمان بی
رئیس جمهور اگر برنامه داشننننت باید در زمان معرفی وزرای  .دولت هنوز هیچ برنامه ای ندارد

 .کردخود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیاء می

 احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داده بود روزه هم رئیس جمهور از  511تسنیم: در وعده  

روز سنننازمان مدیریت و برنامه ریزی احیاء شننند! بدون تعارف بگویم  511اما آیا در   :خاموشنننی
گوید غیر در حال حاضننر هم بی برنامه هسننتیم حال هرکس می . کشننور بی برنامه یعنی پو 

صورت کل به  34ی من نمی دانم کشور در سال این است دالیل خودش را اعالم کند. ولی به 
  .کدام سمت خواهد رفت
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      اجرای اقتصاد مقاومتی در اقتصاد بدون برنامه ممکن نیست

ضوعاتی که بیان کردید اجرای  سنیم: در کنار مو ت
سنننیاسنننت های اقتصننناد مقاومتی که در سنننال 
گذشننته از سننوی مقام معظم رهبری ابالغ شننده 

راهکار مؤثر برای حل توانسننننت یک می  بود هم
   مشکالت اقتصادی کشور باشد

سنننیاسنننت های کلی اقتصننناد  :خاموشنننی 
مقاومتی یک موضوع مجزا است اما به عقیده 

های اقتصاد مقاومتی در بنده اجرای سیاست
فاقد انسننننجام و برنامه امکان پذیر  اقتصننننادِ 
 .نیست

 داماتی را می تواند انجام دهد؟تسنیم: اتاق بازرگانی برای حل مشکالت اقتصادی کشور چه اق 

های مختلفی را می تواند انجام دهد. اما نکته قابل توجه آنکه اتاق بازرگانی فعالیت :خاموشی
 .در حال حاضر اتاق بازرگانی نداریم

ا وظیفه خود ر کنندکنون در اتاق بازرگانی فعالیت میکسانی که هم ا  تسنیم :به عقیده شما آیا
 ساختار ایراد دارد؟ انجام نمی دهند یا

در حال حاضننر اعضنناء اتاق بازرگانی نمی دانند چه وظایفی دارند. پیش از این اتاق  :خاموشننی
بر روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر سایه   بازرگانی را به جایی رسانده بودیم که دقیقاً 

 .انداخته بود. اما اکنون اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای مناسب است

سال فعالیت دولت دهم سبک اتاق بازرگانی مثل سابق  0ام اگر در خاموشی: من بارها گفته
ها را به شدت پشت سر می اداره می شد وضع به این گونه نبود و با موفقیت تحریم

گذاشتیم. آقایون وضعیت را به جایی رساندند که در همه جای دنیا تلقین شده بود در ایران 
کند و بقیه پو  هستند.در صورتی که ما در آن مقطع اصرار داشتیم که فقط یک نفر صحبت می

  .نقش اتاق بازرگانی را تقویت کنیم

 بعید است در انتخابات آتی اتاق بازرگانی شرکت کنم *

 تسنیم: در انتخابات آینده اتاق بازرگانی حضور دارید؟ 

ی رسد در انتخابات شرکت من اوضاع رو خیلی مساعد نمی بینم و بعید به نظر م: خاموشی 
 .کنم. زیرا اصالح اتاق خیلی مشکل تر از دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی شده است

 گفتگو از صمد حسن نیا و آمنه هادی پور
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  .اخبارکوتاه اقتصادی ایران

 سخنگوی دولت:

 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم 25

مت  کاهش قی فت ،  یجهاندر پی  باقردکتر ن  محمد

سخنگوی دولت گفته است  کشور در پایان نیک بخت 

سال  شت  25ام سری خواهد دا هزار میلیارد تومان ک

با این حال دولت حتی بدون درآمدهای نفتی هم قادر 

 است کشور را اداره کند.

در سنننال آینده خورشنننیدی سنننهم  اسنننت گفته وی

بودجه به صفر تبدیل شود ما سعی هزار میلیارد تومان است که "اگر این  05درآمدهای نفتی 

 هزار میلیارد تومان کاهش دهیم." 05می کنیم بودجه جاری و عمرانی را به اندازه 

دالر در نظر  03دولت ایران در الیحه بودجه ای که به مجلس ارائه کرده قیمت هر بشکه نفت را 

 دالر رسیده است. 41گرفته است در حالی که قیمت نفت اکنون به کمتر از 

کارشنننناسنننان می گویند کاهش شننندید قیمت نفت در کنار تحریم های نفتی و بانکی فشنننار 

 سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.

سال  ست که تا پایان  شده ا هزار میلیارد تومان "عدم تحقق  25آقای نوبخت گفته پیش بینی 

 داشته باشیم".

بخشی از این  لبته ا است، در باره جزئیات کسری بودجه و سهم هر بخش توضیحی نداده اما

  کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است.

سهم زیادی در تولید  ساب می آید که  صاد به ح ساختمان یکی از موتورهای محرک اقت بخش 
 ست.ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری ا

عمده واحدهای ساختمانی در ایران به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در سالهای 
اخیر دولت محمود احمدی نژاد ساخت مسکن مهر را در دستور کار قرار داده بود که انتقادهای 

 فراوانی نسبت به نحوه اجرای آن مطرح شده است.

مسکن این است که سرمایه گذاران  به عقیده کارشناسان، یکی از دالیل بحرانی شدن بازار
 بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ندارن
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 هزار میلیارد تومان بدهکار است 35'صنعت برق ایران 

، بدهی صنننعت برق را  چیان، وزیر نیروحمید چیت
حدود  35بیش از  عادل  مان )م یارد تو  0هزار میل

بازار آزاد(  به نرخ  یارد دالر  ته میل اعالم کرده و گف
مت فروش  پائین بودن قی بدهی،  جاد این  یل ای دل

 برق به مصرف کنندگان بوده است.

هاد  ند ن کاران و چ مان به پی وزارت نیرو این مبلغ را 
 دولتی بدهکار است.

تومان هزینه دارد که در  01چیان به خبرگزاری فارس گفته هر کیلووات سننناعت برق آقای چیت
تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود. پیشتر هزینه تولید هر کیلو  41حال حاضر به قیمت 

 تومان اعالم شده بود. 31وات ساعت برق حدود 

در بخش  5233تا پایان سننال  5203بنابر گزارش وزارت نیرو، میزان بدهی صنننعت برق از سننال 
ضر به "بیش میلیارد تومان بوده است و به گفته وزیر نیرو این رقم د 011هزار  31برق  ر حال حا
 هزار میلیارد تومان رسیده است." 35از 

سال اخیر  صنعت برق ایران با وجود افزایش قیمت در چند  شان می دهد که  سه آمارها ن مقای
سری منابع بخش  سال جاری میزان ک ست و به گفته وزیر نیرو در  سری مواجه ا همچنان با ک

 خواهد بود. میلیارد تومان" 411برق "بیشتر از سه هزار و 

تومان بود ولی با  50.4پیش از شنننروع برنامه حذف یارانه ها قیمت هر کیلو وات سننناعت برق 
 وجود چند برابر شدن قیمت آن، همچنان درآمدها کفاف هزینه ها را نمی کند.

ها نشان می دهد که بخش آب نیز بدهی  این تنها بخشی از بدهی وزارت نیرو است و گزارش
 چند در مقایسه با میزان بدهی برق بسیار کمتر است.هنگفتی دارد هر 

تومان است در حالی این آب در شهرها به  5111وزارت نیرو می گوید هزینه یک متر مکعب آب 
تومان به مصننرف کنندگان فروخته  511و در روسننتاها مترمکعبی  211طور متوسننط مترمکعبی 

 می شود.

شننروع شننده اسننت و دولت امیدوار بود که با  بحران بدهی های وزارت نیرو از چند سننال پیش
حذف یارانه ها و افزایش قیمت آب و برق بتواند کسننننری بودجه را جبران و بدهی هایش را 

شدن  بپردازد اما گزارش شان می دهد که بحران بدهی های وزارت نیرو در حال عمیق تر  ها ن
 است.

ها و واگذاری برخی از  نیروگاهدر چند سال گذشته بارها دولت سعی کرد با فروش بخشی از 
 آنها به پیمانکاران بدهی های خود را صاف کند اما این روش موفقیت آمیز نبود.
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 وزیر اقتصاد ایران:

 کنیمدالری اصالح می 51بودجه را با نفت 

 اسنننت در پی کاهش شننندید قیمت نفت، دولت تصنننمیم گرفته
دالر تغییر دهد.  51قیمت هر بشنننکه نفت را در الیحه بودجه به 

 03در الیحه ای که دولت به مجلس داده قیمت هر بشننکه نفت 
وامور دارائی دالر در نظر گرفته شده است. طیب نیا وزیر اقتصاد 

در حال اصالح الیحه بودجه سال آینده با قیمت نفت است گفته 
نده را دالر هسننننتیم.دولت روحانی الی 51 حه بودجه سننننال آی

شننننانزدهم آار ماه به مجلس فرسننننتاد که بعد از بررسننننی در 
 کمیسیون ها برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

در شننش ماه نخسننت سننال جاری نفت به طور متوسننط هر بشننکه اسننت آقای طیب نیا گفته 
 دالر است. 51دالر به فروش می رسید ولی اکنون این رقم در حال رسیدن به  514

هزار میلیارد  05میزان درآمد پیش بینی شنننده از محل درآمد نفت در الیحه بودجه سنننال آینده 
تومان در نظر گرفته شنننده اسنننت اما با کاهش شننندید قیمت نفت دولت ناچار اسنننت از میزان 

 های عمرانی خود را نیز کم کند. ههزینه های جاری خود بکاهد و حجم پروژ

ه بتوانیم از این وضننعیت دشننوار به سننالمت عبور کنیم، ک"برای این اسننت  هآقای طیب نیا گفت
 الزم است هزینه های زائد را حذف و برخی از طرح ها را متوقف کنیم."

کارشنننناسنننان می گویند کاهش شننندید قیمت نفت در کنار تحریم های نفتی و بانکی فشنننار 
 سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.

شت سال گذ صادرات نفت به کمتر از در دو  صنعت نفت،  ه بعد از تحریم های بین المللی علیه 
 حاصل از صادرات نفت محدود شد. وجوهنصف کاهش پیدا کرد و همزمان، دسترسی به 

هزار بشنننکه در روز به یک میلیون  511"صنننادرات نفت از دو میلیون و :طیب نیا می گوید  دکتر
ما نفت خریداری می کنند که آمریکا به آنها اجازه بشننکه رسننیده اسننت و تنها کشننورهایی از 

 داده است."

دالر در هر بشننکه پیش بینی شننده بود و با وجود این که در  511قیمت نفت در بودجه امسننال 
نیمه اول سننننال قیمت نفت باال بوده، انتظار می رود میزان کسننننری بودجه نفتی چندان زیاد 

شد با این حال محمدباقر نوبخت سخنگو هزار  25ی دولت پیشتر گفته بود که تا پایان سال نبا
 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

نفتی است یافتی های  به گفته کارشناسان بخشی از این کسری بودجه ناشی از کاهش درآ
 زیرا پیش بینی بهای نفت در بودجه سال جاری تحقق نیافته است.
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 الریجانی:

 بردمتعددی رنج میکشور از مشکالت اقتصادی 

شورای علی الریجانی رئیس مجلس دکتر 

از حجم باالی نقدینگی، بدهی  اسالمی 

هنگفت دولت به بخش پیمانکاران و حجم 

عظیم پروژه های نیمه کاره کشور به عنوان 

بخشی از مشکالت اقتصادی کشور یاد کرده 

رفع این مشکالت نیازمند :"استو گفته 

 مندان است."مسئوالن و اندیش همفکری

هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اجراست که با  511به گفته آقای الریجانی، اکنون 

هزار میلیارد تومان باید سالهای طوالنی منتظر ماند تا  21بودجه عمرانی فعلی یعنی سالی 

 آنها به پایان برسند.

رفت دارند و  از ده درصد پیش به گفته آقای الریجانی، بخش عمده ای از این پروژه ها کمتر
 دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد.

هزار میلیارد تومان است و "مشکل  001رئیس مجلس می گوید که نقدینگی در ایران اکنون 
 اقتصادی موجود زائیده این رشد نقدینگی است."

هزار  01 ده سال پیش وقتی محمود احمدی نژاد به قدرت رسید میزان نقدینگی کشور کمتر از
 میلیارد تومان بود ولی در این سالها نقدینگی تقریبا ده برابر شده است.

به عقیده کارشناسان افزایش شدید نقدینگی به تورم دامن زده که دو سال پیش به بیش از 
 درصد رسید. 51

با وجود رشد باالی نقدینگی در سالهای اخیر یکی از مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی 
 قدینگی و سرمایه در گردش است.کمبود ن

به گفته آقای الریجانی "تولیدکنندگان با وجود رکود اقتصادی، معوقات بانکی و همچنین 
کننده سرمایه در گردش ها تامینسرمایه در گردش دچار مشکل شده و در این راستا باید بانک

 واحدهای تولیدی باشند."

ادی شدید دو سال اخیر میزان معوقات بانکی های اخیر به خصوص بعد از رکود اقتص در سال
به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از کسانی که وام گرفته اند نمی توانند اقساط وام خود 

 هزار میلیارد تومان است. 01را پس بدهند. حجم معوقات بانکی بنابر آمارهای رسمی باالی 
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های اخیر حجم زیادی بدهی به  سال به غیر از این، دولت با وجود درآمدهای باالی ارزی در
 سازمان های دولتی دارد.

هزار میلیارد  21آقای الریجانی با اشاره به بدهی وزرات نیرو به پیمانکاران گفته که "وزرات نیرو 
 تومان به پیمانکاران بدهی دارد."

د اما در چند سال اخیر بارها سندیکای برق از وزارت نیرو خواسته که بدهی هایش را بپرداز
ها در ازای بدهی بی ثمر  تالش های دولت برای تامین منابع مالی و واگذاری برخی نیروگاه

 بوده اس

 کشف اسکلتی متعلق به هزاره پنجم پیش از میالد درجنوب تهران

های باستان شناسی در جنوب بازار تهران، اسکلت انسانی متعلق به هزاره در جریان کاوش
شد. محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار، سرپرست گروه باستان پنجم پیش از میالد کشف 

 شناسی گفت: "این کشف منحصر به فرد سابقه سکونت در محدوده شهری تهران را تا هفت

 برد."هزارسال به عقب می

 

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، سرپرست گروه باستان شناسی گفته است که آثار به 
ها و اقدامات حفاطتی به موزه ملی ایران فرسننننتاده و به آزمایشدسننننت آمده، پس از انجام 
 شود.نمایش عمومی گذاشته می

وگو با روزنامه سننیدمحمد بهشننتی، رئیس پژوهشننکده میراث فرهنگی و گردشننگری در گفت
دسننت آمده، شننناسننی در این منطقه از تهران بههای باسننتانشننهروند گفت: "آنچه در کاوش

دست آمده بود ترین اثری که در تهران بههم است. تا پیش از این قدیمیبسیار جالب توجه و م
سه متعلق به سکلت، تاریخ تهران را هزار هزاره اول پیش از میالد یعنی  سال پیش بود و این ا

 بیش از دو برابر افزایش داده است."
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 سهام پست بانک به 'بزرگترین بدهکار بانکیدرصد 4واگذاری 

ضا کاتب،  ست که بخشی از غالمر سیون برنامه و بودجه مجلس ایران، گفته ا سخنگوی کمی
سننهام "پسننت بانکی" به طور قسننطی به کسننی واگذار شننده که به عنوان بزرگترین بدهکار 

 ها و موسسات مالی با او منع شده بود.بانکی کشور معرفی شده و هرگونه فعالیت بانک

س سازی فهر صی  صو سازمان خ ست  شخص حقیقی و حقوقی را  553ت آقای کاتب گفته ا
فرسننننتد تا پیش از تسننننویه برای ممنوعیت اسننننتفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی می

 به آنها خدمات بانکی داده نشود. Tهای خودبدهی

های خود" با واگذاری سازی "برخالف سیاستبا این حال به گفته آقای کاتب سازمان خصوصی
 553کند که نام آن و مالکانش در فهرست رکتی موافقت میدرصد سهام "پست بانک" به ش4

 بدهکار بزرس بانکی قرار داشته است.

های ایرانی در گرفتن مطالباتشنننان یکی از مشنننکالت مسننناله بدهکاران بزرس و ناتوانی بانک
گویند حجم این مطالبات به بیش از های ایرانی میعمده اقتصنناد ایران اسننت. آن طور که مقام

 رسد.ر میلیارد تومان میهزا 01

پست بانک بانکی دولتی است که برای ارائه خدمات مالی از طریق شبکه پستی ایجاد شده 
 کنندگان خدمات بانکی در روستاهای ایران است.ترین ارائهو از جمله عمده

سننخنگوی کمیسننیون برنامه و بودجه مجلس گفته اسننت: "چگونه ممکن اسننت بخشننی از 
تی به فردی واگذار شنننود که به عنوان بزرگترین بدهکار شنننبکه بانکی از سنننهام یک بانک دول

 طریق مراجع رسمی اعالم شده است؟"

های دولتی انتقاد کرده و گفته سنننازی شنننرکتآقای کاتب همچنین از روند کلی خصنننوصنننی
 "شاهد ایجاد معضالت فراوانی در این موضوع هستیم."

های دولتی سازی شرکتای روند خصوصیلی خامنههللا عاز حدود ده سال پیش با دستور آیت
 در ایران تسهیل شده است.

شرکتگفته می صادی شود که بازدهی  صی انگیزه اقت ست و بخش خصو های دولتی پایین ا
ها، از جمله واگذاری ها دارد. اما روند واگذاری شننرکتبیشننتری برای باال بردن بازدهی شننرکت

سننازی" انتقادهای فراوانی را به دنبال داشننته عنوان "خصننوصننیآنها به نهادهای حکومتی با 
 است.
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 :هللا حقيقیحبيب

 .میلیارد دالر گاالی قاچاق وارد ایران شده است 34سال گذشته 

 در»هللا حقیقی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: به گزارش فارس،حبیب

اين در حالی صورت رسمی به ايران وارد شده است، ومیلیارد دالر کاال به  41 سال گذشته 

 «میلیارد دالر بوده است.  34تا  31است که میزان کاالی قاچاق شده رقمی به ارزش 

 میلیارد دالر بوده است. 21به گفته وی، بودجه عمرانی ايران در سال گذشته رقمی بالغ بر 

از جمله مشکالتی دانست که  آقای حقیقی در بخش ديگری از سخنان خود قاچاق سوخت را

 بايد درباره آن اقدامات الزم انجام شود.

مرداد ماه گفته بود که برای جلوگیری از  30افشین رضايی،فرماندار قصرشیرين، پیشتر و در 

شوند، بر قاچاق، قیمت فروش هر لیتر بنزين به خودروهايی که از اين منطقه وارد عراق می

 تومان تعیین شده است. 411ه سوخت، سه هزار و اساس نرخ گذاری جديد کارگرو

اد ها در اين ستبه گفته آقای حقیقی، قوه قضايیه، نیروهای نظامی و انتظامی و ديگر دستگاه

 گذاری و نظارت را بر عهده دارند.ريزی، سیاستمسئولیت برنامه

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 3154انداز اقتصاد جهان در سال چشم

 خبرنگار اقتصادی بی بی سی اندرو واکر

اگر بخواهیم پرسننننش بنناال را در یننک کلمننه و بر مبنننای 

توانیم پاسننخ دهیم، می –های متعدد کارشننناسننان بینیپیش

بگوییم "بد نیسننت". البته بدیهی اسننت خطراتی هم پیش رو 

 خواهد بود، که گاه جدی هم هست.

اقتصنننادی المللی پول نرخ رشننند عنوان نمونه، صنننندوق بینبه

درصنند در سننال گذشننته  2.2بینی کرده، که این میزان بیشننتر از درصنند پیش 2.0جهان را برای سننال جاری 

 3155های شکوفایی اقتصادی فاصله دارد، اما باالترین رقم از سال میالدی است. چنین رشدی البته با دوره

 خواهد بود.
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صادی با یک "اما" همراه هستند.بینیاغلب پیش ضا پیش های اقت ست، و از ق ستثناء نی سال هم ا بینی ام

 چند "اما" دارد.

صی شاخ شورهای جهان  یکی از این "اما" ها مربوط به  شتر ک صاد بی ست به اقت ضا ممکن ا ست که از ق ا

 کمک کند: قیمت نفت خام، که از ماه ژوئن سال گذشته که باالترین رقم را داشت تقریبا نصف شده است.

های شننننود مردم پول بیشننننتری برای خرج کردن داشننننته باشننننند و هزینهمی کاهش قیمت نفت باعث

از  –اسننت که این کاهش به ضننرر صننادرکنندگان نفت اسننت  وکارهای مختلف هم پایین بیاید. بدیهیکسننب

 ای جدی خورده است.جا هم ضربهجمله روسیه، که تا همین

 ده بینی شده بود رشد کرپیشچه آنقدرت ایاالت متحده آمریکا

بیشننتر ناظران وضننعیت مثبت اقتصنناد جهان را بر مبنای وضننعیت 
 اند.بینی کردهمطلوب اقتصاد آمریکا پیش

ست که بینی کرده المللی پول پیشصندوق بین صاد ا شد اقت ر
کا  یک درصنننند بیش از سننننال درآمری هد بودب 3152حدود  . خوا

و گویند رونق بازار خانه المللی میکارشننننناسننننان این نهاد بین
سر  گذاری نشانه این است که دوره رکود احتماال پشتسرمایه

ترین مسنننائل ای اسنننت که از مهمگذاشنننته شنننده و این نکته
 های آینده خواهد بود.ماه

شور احتماال نرخ پایه بهره را که در شش  صاد آمریکا ادامه پیدا کند، بانک مرکزی این ک ضعیت اقت اگر بهبود و
 برد.ه باال میسال گذشته نزدیک صفر بود

آورد. باال بردن نرخ بهره در واقع راهی رشننند اقتصنننادی مطلوب و باال رفتن قدرت خرید مردم معموال تورم می
 برای مهار این تورم است.

تردید با مقداری های ارشنننند بانک مرکزی آمریکا، اخیرا ااعان کرد که چنین تغییری "بیبیل دادلی، از مقام
 هد بود."تالطم بازار همراه خوا

شننود. تر میگذاران جذاباگر نرخ بهره در آمریکا باال برود، بازارهای این کشننور برای سننرمایه عنوان مثال،به
ویژه کشنورهای در حال به –شان را از کشنورهای دیگر توان انتظار داشنت که کسنانی سنرمایهبنابراین می

 بیرون بکشند و به آمریکا ببرند. –توسعه 

تواند به افت سریع ارزش پول، تورم باال، و گران تواند خطرناک باشد، میگر مدیریت نشود میچنین تحولی ا
 وکارها.ها چه برای کسبشدن استقراض در کشورهای در حال توسعه شود، چه برای دولت

ر د و بهتانگوید اقتصادهای در حال توسعه برای اقدام احتمالی بانک مرکزی آمریکا آمادهالبته آقای دادلی می
 از قبل عمل خواهند کرد.

 سر آمدهالعاده اقتصاد چین بهخارقکندی رشد اقتصاد چین
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شور به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد. عامل تعیی صادی این ک شد اقت ست. افت نرخ ر کننده دیگر چین ا
 است که تقریبا همه معتقدند دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. این چیزی

سالپیشنیروی  صاد چین در  سرمایهبرنده اقت صادرات بوده که تا ابد نمیهای اخیر  تواند به همین گذاری و 
 شکل ادامه پیدا کند.

جاسننت که کنار آمدن با کند شنندن رشنند اقتصننادی چین مشننکل کشننورهای دیگر هم هسننت. نکته این
 آفریقایی صادرکننده مواد خام. از جمله کشورهای –کنند کشورهایی که نیازهای صنایع چین را تنمین می

ساکس گذاری گلدمنیان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه
 ها افت نرخ رشد" خواهد داشت.گوید اقتصاد چین "سالمی

شته از این صاد اروپا هم بهگذ ضع اقت خاطر انتخابات زودرس در ها و
بازارهای یونان مبهم است. پیش از این هم تحوالت سیاسی یونان 

لحاظ اقتصادی تحت فشارند مالی کشورهای اروپایی دیگر را که به
 عنوان مثال ایتالیا و اسپانیا.به –متالطم کرده 

ثباتی جدی مالی در یونان به کشورهای دیگر هم سرایت کند، هرچند که ناظران ممکن است این بار هم بی
 .داننداین خطر را کمتر از دوران اوج بحران مالی می

المللی ایجاد کند، اوکراین اسننت. و تواند مشننکالت اقتصننادی بیناش میکشننور دیگری که بحران سننیاسننی
شننننود قیمت البته خاورمیانه را نباید فراموش کرد. هر رویداد احتمالی که تولید نفت را مختل کند باعث می

 نفت دوباره باال برود.

سال جدیدهمروی ست در این  ستند. واقعیت این  رفته نکاتی که ممکن ا شوند کم نی ساز ب سر میالدی درد
هم  3154توان انتظار داشننت گیر اقتصننادی هم ندارد. با این حال میاسننت که کسننی انتظار رشنند چشننم

 دوران نقاهت پس از بحران باشد. 3155کم مثل دست

شوندمالک نیمی از ثروت جهان می 3150تا « یک درصد افراد ثروتمند»  

گزارش خود، ميزان توزيع ثروت در جهان را منتشررررر   ترينآکسرررررر اا در تاز 

يک درصررررررد ارراد ثروتمند، ما ک  ۶۱۰۲که تا سررررررا   گويد کرد  اسررت و می

بررريرررش از نررريرررمررری از  ثروت جهان خواهند بود.

دی ما  خبرگزاری آسرروشرريتد رر، در آسررتانه برگزاری   ۶۲برره گزارش روز 

ترين آکسرر اا تاز  اقتصرراد در داوور سررو ير، موسررسرره نشررسررت مجمع جهانی 

گرررررزارش خرررررود از  ميزان توزيع ثروت جهانی را منتشر کرد  است.

، سها دارايی ثروتمندترين ارراد دنيا از ثروت جهانی، از ۶۱۰۲تا  ۶۱۱۲سازمان خيريه آکس اا در اين گزارش گ ته که از سا  

 ما ک نيمی از ثروت جهان شدند.، يک درصد ارراد ثروتمند ۶۱۰۲درصد ارزايش يارته و در سا   ۲۴درصد به  ۲۲

اين سررازمان می ارزايد در صررورتی که اقدامات مشررخصرری برای توزيع راد نه ثروت انجاا نشررود، سررها اين يک درصررد در سررا  

 درصد از جمعيت جهان بيشتر خواهد شد. ۲۲از ميزان دارايی  ۶۱۰۲

http://gdb.rferl.org/1D34C691-A7B7-4753-8A1B-290FA70A6E6B_cx0_cy9_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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ط بگيران متوسررررت. به گزارش آکسررررر اا در حا ی که حقو ارزايش نابرابری يکی از موانع مها برای از بين بردن رقر جهانی اسررررر

زنی و رشررار بر های دنيا با چانهکشررند، بزرگترين شرررکتدوش می های اخير را بههای بحران ما ی سررا هنوز بار  رداخت هزينه

 کنند مقررات ما ياتی را به ن ع خود تبيين کنند.دو ت آمريکا و اتحاديه ارو ا تالش می

د خواهيا در دنيايی زندگی کنيا که يک درصد ثروتمنآيا واقعا می»گويد: ا مللی، میما، مدير اجرايی موسسه آکس اا بينوينی بيانيا

بعاد ا مللی است اکه موضوع نابرابری در مرکز توجه ارکار بينآن ما ک ثروتی بيشتر از ک  دارايی همه ما هستند؟ با وجود اين

 «.ترشدن استترين طبقه و سايرين با سررت در حا  رميقدهد که راصله بين ثروثمندینابرابری جهانی آشکارا نشان م

رغا هشررردارهای برخی از رهبران جهانی از جمله باراو اوباما، ريير جمهوری آمريکا، و کريسرررتين  گارد، ريير صرررندو  به

 هنوز در انتظار اين هسررتيا تا رهبران ديگر ها به»گ ت: ا مللی  و  دربار  مبارز  با نابرابری شررديد اقتصررادی، خانا بيانياما بين

 «.اين مبارز  ب يوندند

ميليون د ر تالش کردند که دو ت آمريکا را  ۲۱۱به گزارش موسسه آکس اا، موسسات ما ی و خدمات  زشکی آمريکا با صرف 

کردن ر نيز به همين منظور صرف  بیميليون د  ۶۱۱ترغيب کنند. بيش از  ۶۱۰۲به تصويب مقررات ما ياتی مطلوب در سا  

 در اتحاديه ارو ا شد.

ن ر در دنيا، يک  ۲شود، ارزود از هر کنند  از جهان که شام  ثروتمندان نمیآکس اا با ارا ه آمار گزند  و ترسيا تصويری نگران

 کنند.د ر زندگی می ۰۲۶۲زانه ن ر غذای کاری برای خوردن ندارد و بيش از يک ميليارد ن ر در جهان با درآمدی معاد  رو

 زمان حا »ای گ ت: جهانی اقتصاد داوور شرکت دارد در بيانيه وينی بيانياما، مدير اجرايی موسسه آکس اا که در نشست مجمع

 .«باز کنندتر تر و مررهای ويژ ، را  را برای برقراری دنيايی راد نهآن است تا رهبران ما با مقابله با امتيازات و منارع رد 

سيب مضارف می»او ارزود:  سهارقيران از نابرابری اقتصادی آ شان از اقتصاد جهانی کوچکتر است که نابرابری بينند، نه تنها 

 «.شودبارث کاهش رشد اقتصادی کشورشان شد  و در نتيجه سها آنها از رشد اقتصادی باز ها کوچکتر می

دارهای بزرگ مبارز  کرد  و ها و سررررمايهخواسرررته اسرررت تا با ررار ما ياتی شررررکتهای جهان سرررازمان خيريه آکسررر اا از دو ت

 گذاری کنند. نه و برابر سرمايههای بهداشتی، آموزشی و تبيين مقررات دستمزد رادهمزمان در زيرساخت

 اتلنداعطای اختیارات بیشتر به اسک دربارهاختالف نظر احزاب اصلی بریتانیا 

احزاب اصلی سیاسی بر سر اصالحاتی که  در بریتانیا میان
وعده داده بودند در اسکاتلند انجام دهند، اختالف پیش آمده 

 است.

پرسی استقالل اسکاتلند وعده این احزاب در آستانه همه

داده بودند که اگر مردم این سرزمین به همهپرسی رای 

بماند، به دولت محلی این منفی بدهند و اسکاتلند بخشی از پادشاهی متحده بریتانیا باقی 

 سرزمین اختیارات و خودمختاری بیشتری بدهند.

پرسی استقالل از بریتانیا پاسخ نه دادند و تصمیم گرفتند با بریتانیا اسکاتلندی ها به همه

 بمانند.
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دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار می گوید اصالحات مربوط به اعطای 

ولت محلی اسکاتلند باید با اصالحات در سیاست هایی که تنها به اختیارات بیشتر به د

 انگلستان ربط دارد، همراه باشد.

تر وعده هایی اما حزب کارگر که حزب مخالف است می گوید برای عملی شدن هر چه سریع

 که به رای دهندگان اسکاتلندی داده شده، باید به این دو موضوع به صورت جداگانه پرداخت.

بندی و میزان اعطای اختیارات به اسکاتلند دچار اختالف اصلی بریتانیا بر سر زمان دو حزب

 نظرهای جدی هستند.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر تصریح کرده که طرح های دیوید کامرون، نخست وزیر را برای 

 اعطای اختیارات بیشتر به نمایندگان انگلستان در پارلمان بریتانیا امضا نخواهد کرد.

آقای میلیبند در عوض خواهان آن است که یک مجمع قانون اساسی در سطح کشور در این 

 مورد طرح بدهد.

پرسی استقالل، وی اعالم کرد که در پی شکست الکس ساموند، وزیر اول اسکاتلند در همه

 کند.از مقام خود استعفا می

پنجنشنبه تصمیم گرفتند بخشی از پرسی روز به گفته ناظران، اگرچه مردم اسکاتلند در همه

پرسی نه تنها بر سرنوشت خود اسکاتلند بلکه بر دیگر بخش بریتانیا باقی بمانند، اما این همه

های بریتانیا شامل انگلستان، ولز و ایرلند شمالی نیز تاثیر خواهد داشت و باعث افزایش 

 .انتظار هر یک از این بخش ها برای اختیارات بیشتر شده است

 دهندمریکا و بریتانیا 'هسته امنیتی سایبری' تشکیل میآ

 

ا مشترک ب کردند که به طور رهبران آمریکا و بریتانیا اعالم

 کنند.تهدیدهای سایبری مقابله می

جمهور آمریکا باراک اوباما، رئیسبه گزارش بی بی سی ، 

ر اند که دو کشووزیر بریتانیا گفتهو دیوید کامرون، نخست

آمادگی و دفاع در برابر خطرات سایبری، یک هسته برای 

 دهند.امنیتی سایبری مشترک تشکیل می

ضرورت مبارزه با آن هشدار گرای افراطی و های اسالمهای آنالین گروههر دوی آنها درباره خطرهای فعالیت

ی مثل گوگل و هایهمچنین دیوید کامرون در دیدارش از کاخ سفید از باراک اوباما خواست شرکتدادند.

 شان فراهم کنند.شده کاربرانشها را به اطالعات رمزگذاریفیسبوک را وادارد اجازه دسترسی دولت
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 ها با نهادهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم شده است.آقای کامرون خواهان همکاری این شرکت

به دفتر نشریه شارلی ابدو در دیدار نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا یک هفته پس از حمله 
 گیرد.پاریس صورت می

دیوید کامرون پس از این حمالت خواسته بود برای پیشگیری از حوادثی شبیه آنچه در پاریس روی داد به 
شده مظنونان به های اطالعاتی بریتانیا قدرت قانونی برای دسترسی به اطالعات رمزگذاریسازمان
 د.های تروریستی داده شوفعالیت

کنند در ریزی شده بود اما آنها تالش میهر چند دیدار آقایان کامرون و اوباما پیش از حمله به پاریس برنامه
 این دیدار همبستگی دو کشور را در موضوع مبارزه با تروریسم به نمایش بگذارند.

م هستند و ما باید بتوانی های مشابهی روبرودیوید کامرون پیش از این گفته بود: "آمریکا و بریتانیا با چالش
ها از خطوط تلفنی متعارف استفاده کنند یا ها با یکدیگر شویم؛ فرقی نمی کند که آنتروریست مانع ارتباط

 های همراه و یا اینترنت. ما باید بتوانیم با شرکتهای بزرس برای تحقق این هدف همکاری کنیم."از تلفن

کرد: "ما در گذشته امنیت شهروندان را در برابر تروریسم سنتی تنمین وزیر بریتانیا در ادامه تنکید نخست
 کردیم، اکنون باید با هم همکاری کنیم که خود را نسبت به حمالت سایبری نیز ایمن کنیم."

وزیر بریتانیا اشاره نکرد و سخنگوی کاخ سفید جاش ارنست به واکنش باراک اوباما به درخواست نخست
وباما از موضوع دسترسی نهادهای اطالعاتی به اطالعات رمزگذاری شده حمایت نگفت که آیا آقای ا

ها، نهادهای کند یا خیر اما گفته است که رهبران بریتانیا با ما موافقند که ما باید بین خواست دولتمی
دفاع  های امنیت ملی برای دسترسی به اطالعات توازن برقرار کنیم و از شهروندانماناطالعاتی و سازمان

 کنیم.

 مقاله مشترک دو رهبر

ط ها فقاند که تروریستآقای کامرون و اوباما در مقاله مشترکی که در روزنامه تایمز لندن منتشر شد نوشته
 توانیم امنیت، ثبات و صلح بسازیم.نابود کردن را بلدند ولی ما در کنار یکدیگر می

های مشترکی مانند تروریسم و برای مقابله با چالشآنها در این مقاله مشترک اعالم کردند که دو کشور 
 اند.ثباتی اقتصادی در کنار یکدیگر ایستادهبی

دو کشور  اند که تواناییآنها در این مقاله برای مبارزه با تروریسم بر لزوم اقتصاد قدرتمند تاکید کردند و گفته
ی آزادی بیان و حاکمیت قانون و نهادی شان یعنهای مشترکدر دفاع از آزادی در قدرت اقتصادی و ارزش

 قدرتمند دموکراتیک ریشه دارد.

شان که پیش از دیدار در واشنگتن منتشر شده با اشاره به حادثه حمله به نشریه این دو رهبر در مقاله
ها و شیوه اند که "ما امروز در کنار یکدیگر برای مقابله با کسانی که ارزششارلی ابدو در پاریس نوشته

ایم و وقتی به گنج ما یعنی آزادی در پاریس حمله شد، هم صدا به آن کنند ایستادهزندگی ما را تهدید می
 پاسخ دادیم."
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 ی کند فاوت بزرگی در سالمت ایجاد مت بیست دقیقه ورزش یروز

دهد که تحقیقی که در مدت دوازده سال بر روی بیش از سی هزار نفر در اروپا انجام شده نشان می

شود.محققان دانشگاه کمبریج می گویند هر کم تحرکی و ورزش نکردن دو برابر چاقی باعث مرس می

هزار نفر به دلیل کم تحرکی جان خود را از دست می دهند در حالیکه شمار  000سال در اروپا 

 هزار نفر است. 220کسانی که به دلیل چاقی مفرط می میرند ساالنه 

روزانه بیسننننت دقیقه پیاده روی سننننریع می تواند تاثیر قابل توجهی بر این پژوهشننننگران می گویند 

 سالمتی بگذارد و مانع از ابتال به بیماری شود.

عالوه بر این روشنننن شنننده که افراد الغر اما کم تحرک بیشنننتر در معرض 

ها که  بیماری هسننننتند در حالیکه افراد چاقی که ورزش می کنند از آن

 هستند. تحرک ندارند در سالمت بهتری

سور اولف اکلوند از پژوهشگران این تحقیق به بی ستند بیپروف سانی که بی تحرک ه سی گفت: "ک

ضافه وزن یا  شند یا دچار ا شته با سب دا ستند و فرقی نمی کند که وزن منا شتر از همه در خطر ه بی

 دچار چاقی مفرط باشند."

ضوع، ارجحیت فعالیت بدنی بر کا سور اکلوند مو ست بلکه "فعالیت بدنی باید به گفته پروف هش وزن نی

 به عنوان یک راهبرد مهم سالمت عمومی شناخته شود."

تواند وضعیت سالمتی فرد را کامال پروفسور اکلوند معتقد است بیست دقیقه فعالیت بدنی در روز می

 متحول کند و این برای بسیاری افراد کامال امکان پذیر است:

ن به سننننر کار یا در وقت ناهار یا عصننننر بعد از کار به جای تماشننننای "با پیاده روی سننننریع برای رفت

 سالمت است یونتلویز

باربارا دینسنندیل از موسننسننه تحقیقات قلب بریتانیا می گوید: "این تحقیق یک بار دیگر اهمیت فعالیت 

بدنی را خاطر نشنننان می کند حتی در کسنننانی که اضنننافه وزن 

سیار خوب است  دارند.""تغییر سبک زندگی برای سالمت قلب ب

 اما ورزش کردن ساده تر از تغییر سبک زندگی است."

پروفسننور جان اشننتون، رییس دانشننکده بهداشننت عمومی می 

 گوید باید زمینه را برای ورزش کردن افراد جامعه فراهم کرد:

زان می ر یا به مدرسننه بروند تغییر قابل مالحظه ای در"اگر افراد بیشننتری پیاده یا با دوچرخه سننر کا

 فعالیت جسمانی آنها ایجاد می شود."
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ستند؛ مثل بیماری های قلبی  شبیه عوارض چاقی ه شی از کم تحرکی اکثرا  بیماری های نا

 در افراد چاق بیشتر دیده می شود و دیابت نوع دو، البته دیابت

 

 : گزارش ویژه

 نظر چند صاحب نظر

 :درباره

 ریزیاحیای سازمان مدیریت و برنامه

محمود احمدی نژاد  دکتر  که را  ان مدیریت و برنامه ریزی کشورمساز خبرگزاری هابه گزاش  

مخالفت های متعدد  با وجوددو سال پس از آغاز ریاست جمهوری اش  ،رئیس جمهور وقت ایران

کارشناسان آن را منحل کرد، اواسط آبان ماه امسال با تصمیم شورای عالی اداری کشور احیا 

 شد. 

از آن حسننن روحانی در حکمی محمدباقر نوبخت را به ریاسننت سننازمان مدیریت و برنامه  پس

 ریزی کشور منصوب کرده است.

درباره  را تعدادی از کارشناسان و ناظراندرپی اظهارنظر 

نتایج انحالل و احیای چند باره سننننازمان برنامه ریزی و 

سننی فارسننی بیصننفحه ناظران بیکه برای  مدیریت "

بدون هرگونه تائید یا تکذیب مرور می  شننننده ارسننننال 

 :کنیم

 های کوتاه مدتحسن خورسند، تحلیلگر اقتصادی/ پیامدهای زیانبار بی برنامگی و تصمیم

در نبود احزاب ریشننه داری که حول یک نحله فکری شننکل گرفته باشننند، تحلیل تصننمیم های 

ستمداران در ایران همراه با گمانه زنی خواهد بود.  شرایط و انگیزه سیا سی  تنها میتوان با برر

 ها، سرنخ هایی یافت و آنها را دنبال کرد.
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انحالل یا ادغام ناگهانی سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره ریاست محمود احمدی نژاد نیز 

از این دست است. در نظام اداری ایران، سازمان به نهادی دولتی گفته می شود که وظایفی 

بر همین اسنناس بهتر اسننت که اسننتقالل نسننبی داشننته باشنند تا وظایف تخصننصننی دارد و 

سازمان انتقال خون یا  سی دنبال کند. برای نمونه  سیا تخصصی خود را بدور از گرفتاری های 

 سازمان میراث فرهنگی.

ریشنننه سنننازمان برنامه و بودجه که بعدها به "مدیریت و برنامه ریزی" تغییر کرد، به نخسنننتین 

برنامه ریزی در ایران باز می گردد. و اینکه دخل و خرج ساالنه مملکت، بجای میل تالشها برای 

 ملوکانه فرد حاکم به دست کارشناسان و برمبنای برنامه ریزی و هدفگذاری انجام شود.

اگر بودجه را مهمترین خروجی سازمان در نظر بگیریم با تاخیرهای عمدی دولت احمدی نژاد در 

ه مجلس میتوان دریافت که دولت عالقه ای به بررسننننی عمیق و شننننفاف ارایه الیحه بودجه ب

 بودجه نداشت.

شد مجلس فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد و به ناچار تاخیر در ارایه الیحه باعث می

آن را عجوالنه تصننویب کند. بدیهی اسننت در چنین شننرایطی کارشننناسننان مجرب برنامه ریزی 

بودجه نویسی کرده اند چرخ پنجم درشکه می شوند و کاری از  اقتصادی که سالها در سازمان

 پیش نخواهند بود.

صور را برای دولتمردان پدید آورد که نفت دیگر به زیر قیمتهای  همزمان افزایش قیمت نفت این ت

تازه سننننقوط نخواهد کرد. در این شننننرایط میتوان دریافت دولت عالقه ای به برنامه ریزی کالن 

غام سازمان برنامه در یک معاونت ریاست جمهوری، عمال استقالل برنامه ریزی نداشته و با اد

از اجرا را از بین برده و دخل و خرج خرانه را به شیوه باستانی کیسه های سیم و زر بازگرداند 

صویب و  سی ت سیا ستانی بودجه های کوچک و بی مطالعه ولی موثر از نظر  سفرهای ا تا در 

 خرج کند.

ر پس از مشنننخص شننندن پیامدهای زیانبار بی برنامگی و تصنننمیمهای کوتاه مدت حاال بار دیگ

سازمان را بازگرداند و محمدباقر نوبخت از افراد نزدیک  سبی  ستقالل ن صمیم گرفته تا ا دولت ت

 به هاشمی رفسنجانی را به ریاست آن سازمان برگزیده است.
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کرد. ولی اگر برنامه ریزی و اجرا هنوز کمی زود است در مورد موفقیت این سازمان پیش بینی 

دو رکن موفقیت باشند این نخستین قدم در رکن برنامه ریزی است. دست کم با سقوط قیمت 

 نفت، برنامه ریزی می تواند شوک بودجه انقباضی را تعدیل کند.

 :کامران دادخواه، استاد اقتصاد/ مانع بروز فساد در دولت

گیری در یک یا چند نهاد فسنناد و رانت خواری را هم بدنبال اما تمرکز قدرت و انحصننار تصننمیم 

می آورد. تنها در دوران احمدی نژاد درآمد دولت ایران از نفت به قیمت های ثابت برابر مجموع 

بوده اسننت. این پولها کجا رفته؟ چگونه کسننانی مانند بابک  5300تا  5353درآمد نفت از سننال 

؟ ناگفته پیداست که دستگاهی مانند سازمان مدیریت زنجانی دست در کیسه دولت کرده اند

 و برنامه ریزی میتوانست مانع چنین فسادی شود.کامران دادخواه

با نام "سازمان برنامه هفت ساله" تنسیس  5230سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سال 

سنننت. اما شننند همواره نهاد و نماد خرد گرایی در سنننیاسنننت گذاری اقتصنننادی در ایران بوده ا

سیاست گذاری بر پایه دانش اقتصاد با تصمیم گیری بر پایه متون دینی یا آنچه با تفسیر وسیع 

و تنویل بعید به این متون نسبت داده شده ناسازگار است. درگیری با سازمان برنامه و بودجه 

 از همان آغاز پیروزی انقالب شروع شد.

شننتند حرفهای بی پایه و نادرسننتی را که کسننانی که کمترین دانشننی در زمینه اقتصنناد ندا

جسنننته گریخته از چر گرایان شننننیده بودند رنگ و لعاب اسنننالمی زدند و با عنوانهایی مانند 

اقتصاد توحیدی و خود کفایی به مردم و دولت تبلیغ کردند. آنانکه به دنبال پایه گذاری حکومتی 

در راه سیاست های نادرست آنها دینی بودند می دانستند که سازمان برنامه و بودجه سدی 

خواهد بود و این را در دوران کوتاهی که مهندس معین فر)از قدیمی های سننننازمان( در راس 

 سازمان برنامه بود به چشم خود دیدند.

موسننی خیر به سننمت وزیر مشنناور و  5203با نخسننت وزیری محمدعلی رجائی در مهر ماه 

ی بسیاری از کارشناسان را بیکار و عمال سازمان رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. و

( 555را تعطیل کرد. آقای خیر در مصنننناحبه ای که چندی پیش با مجله تجارت فردا )شننننماره 

ضاله "، و "درباری های شاخص" را  داشت میگوید که تنها "جوجه ماسون ها"، "اعضای فرقه 
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دهنده آن است که دانش و تخصص پاکسازی کرده است. حتی اگر حرف او را باور کنیم، نشان 

 از دید حاکمان جدید بی اهمیت بوده است.

اما مشننکالت اقتصننادی در دوره جنگ و پس از پایان آن حکومت را وادار کرد که کسننانی را که 

دانش اقتصنناد آموخته بودند به کار گمارد و کم کم گروه تکنوکرات جدیدی پا گرفت. این درسننت 

از آنکه در کارهای غیر بهداشننتی زیاده روی کرده دسننت به دامان به آن میماند که کسننی بعد 

پزشننک شننود ولی پس از رفع بیماری دوباره به کار های گذشننته بر گردد چنانکه وقتی قیمت 

یارد دالر بود، محمود احمدی نژاد و  مد دولت هر سنننننال حدود صننننند میل باال رفت و درآ نفت 

دند. آقای احمدی نژاد به آقای رجائی اقتدا اطرافیانش هر کاری که دوسنننت داشنننتند انجام دا

 کرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد.

ساد و رانت خواری را هم به دنبال  صمیم گیری در یک یا چند نهاد ف صار ت اما تمرکز قدرت و انح

موع میاورد. تنها در دوران احمدی نژاد درامد دولت ایران از نفت به قیمت های ثابت برابر مج

بوده اسننت. این پولها کجا رفته؟ چگونه کسننانی مانند بابک  5300تا  5353درآمد نفت از سننال 

 زنجانی دست در کیسه دولت کرده اند؟

توانسننت مانع چنین ناگفته پیداسننت که دسننتگاهی مانند سننازمان مدیریت و برنامه ریزی می

زمان شننفافیت بین بر پایه شنناخص سننا 3114فسننادی شننود. بد نیسننت بگوییم که در سننال 

 506در بین  3153را داشننت و در سننال  00کشننور رتبه  546المللی ایران از نظر فسنناد در بین 

. در دوسننال آخر زمامداری احمدی نژاد رشنند اقتصننادی منفی و تورم در سننال 522کشننور رتبه 

 در صد بود. 41آخر

د آور شنننده بودند و اکنون برخی اقتصننناد دانان لزوم احیای سنننازمان مدیریت و برنامه ریزی را یا

ست. ولی باید گفت  سازمان را دوباره به راه انداخته ا ست که آقای روحانی این  جای امیدواری

 که اگر چه این تصمیم درستی است و جای امیدواری دارد ولی کافی نیست.

ش نمردم،تصننمیم گیران، وبدنه دولت باید بپذیرند که تنها خرد گرایی و تصننمیم گیری بر پایه دا

 26تواند راه گشا باشد و کشور را از نتایج اسفبار سیاست های اقتصادی نادرست اقتصاد می

سنناله گذشننته برهاند. از سننوی دیگر کسننانی که از راه رانت خواری، دسننت اندازی نهاد های 
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وابسته به دولت و سپاه در کارهای اقتصادی ثروت های افسانه ای اندوخته اند به این سادگی 

 واهند رفت.کنار نخ

آینده داوری خواهد کرد که آیا آقای روحانی و دولتش توانایی تغییر سنننناختاری تصننننمیم گیری 

 اقتصادی در ایران را دارند یا نه.

شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی اروپا/ وقتی صندوق دولت تهی از 

 پول می شود

سننابقه هفتاد سنناله و پرتالطمی دارد. با آنکه بیش از  سننازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران

بیست وظیفه برای این سازمان پیش بینی شده است، نخستین و مهمترین این مسئولیت ها 

 تهیه وتنظیم بودجه کل کشور و نطارت براجرای آنست.

عمرانی با نام "سازمان برنامه" و وظیفه تهیه و اجرای برنامه های  5230این نهاد در سال هزار 

شد.  صد درآمد نفت برای تامین مخارج آن تعین  برای کشور آعاز به کار کرد و هشتاد و پنج در 

تا پایان سننالهای سننی تنظیم بودجه کشننور بر عهده وزارت دارائی بود. افزایش وظیفه تهیه و 

 مدیریت بودجه با تغییرنام به "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" همراه بود.

نامدارینیما نامداری در گذشننته هم بسننیاری طرفدار اصننالح اسنناسننی و کوچک به گفته نیما 

سننازی سننازمان برنامه و بودجه بودند. اما در دولت محمد خاتمی که اختیار این نهاد در اختیار 

گرایان قرار گرفت نه تنها سازمان کوچک نشد بلکه با ادغام چند موسسه و سازمان دیگر چر

ریزی ایجاد شد که به مانعی جدی در چابکی مان مدیریت و برنامهدر آن، تشکیالت عظیم ساز

نژاد را مطمئن کرد که از این تصمیم ها احمدیبود. همین تحلیلپذیری دولت بدل شدهو انعطاف

 او حمایت خواهدشد اما در عمل کسی برای او کف نزد.

ویت و حمایت از این نهاد معموال در هر دو حکومت قبل و بعد از انقالب ایران زمانی به فکرتق

 بوده اند که صندوق دولت از پول تهی شده است.

در دولت محمود احمدی نژاد با سرازیر شدن در آمد بیسابقه نفت به خزانه کشور این سازمان 

عمال برچیده شننند و تبدیل آن به دو معاونت ریاسنننت جمهوری بهانه ای بود برای فرار از نظارت 
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قانونی این نهاد بر بودجه کشننور. اکنون که بار دیگر با سننقوط بی سننابقه بهای نفت و فشننار 

ا کشور با مشکالت کم سابقه مالی دست به گریبان است بار دیگر این سازمان مورد تحریم ه

 توجه دولت و مجلس قرارگرفته است.

 گرا:نیما نامداری، تحلیلگر / محصول نگاهی دولت

ریزی )برنامه و بودجه نژاد تصنننمیم گرفت سنننازمان مدیریت و برنامههنگامی که محمود احمدی

 داد با این حجم مخالفت روبرو شود.دانم احتمال میمی سابق( را منحل کند بعید

آمد. سننازمان واقعیت آن اسننت که تا قبل از انحالل، کمتر کسننی از این سننازمان خوشننش می

ریزی در تمام دوران فعالیتش نماد آن موجود ناخوشننایندی بوده که مردم عادی مدیریت و برنامه

شنفکران با تعبیبا کنایه "کاغذ ها دادند. در بدنه دولتساالری" فحشش میر "دیوانبازی" و رو

های دیگر همیشننه به این سننازمان به چشننم نیز بسننیاری از مدیران و کارشننناسننان دسننتگاه

 گویی و کند و پیچیده کردن روال امور ندارد.کردند که کاری جز کلینهادی نگاه می

عریض و طویلی محصننول نگاهی در عمل هم این ایرادها بیراه نبود. نفس وجود چنین دسننتگاه 

ای کند عدهگرا و متمرکز به مدیریت اقتصننننادی اسننننت. نگاهی که فکر میبه شنننندت دولت

کارشننناس مرکز نشننین بهتر از کارشننناسننانی که در گوشننه و کنار مملکت درگیر مسننتقیم 

مشننکالت واقعی هسننتند تصننمیم بگیرند. این نگاه سننالها اسننت در دنیا منسننوخ شننده و دیگر 

 ریزی متمرکز دارد.کشوری در دنیا چنین تشکیالت عظیمی برای برنامهکمتر 

در گذشته هم بسیاری طرفدار اصالح اساسی و کوچک سازی سازمان برنامه و بودجه بودند. 

گرایان قرار گرفت نه تنها سننننازمان اما در دولت محمد خاتمی که اختیار این نهاد در اختیار چر

موسننسننه و سننازمان دیگر در آن، تشننکیالت عظیم سننازمان کوچک نشنند بلکه با ادغام چند 

پذیری دولت بدل ریزی ایجاد شنننند که به مانعی جدی در چابکی و انعطافمدیریت و برنامه

شد اما ها احمدیبود. همین تحلیلشده صمیم او حمایت خواهد نژاد را مطمئن کرد که از این ت

 در عمل کسی برای او کف نزد.
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د موثری نداشنننت اما ارزش نمادین داشنننت. این سنننازمان نماد عقالنیت سنننازمان برنامه کارکر

شنند. به همین دلیل حتی منتقدان این سننازمان نژاد تحقیر میای بود که توسننط احمدیابزاری

 هم مقابل انحالل آن ایستادند.

آمدن دولت حسننننن روحانی، مجددا نقدهای گذشننننته به عملکرد این سننننازمان اما با روی کار

پیدا کردند. همین مسنناله مانع احیای فوری این سننازمان و تعلل و تردید روحانی در موضننوعیت 

انتصنناب رئیس این سننازمان شنند. در هر حال اگر قرار بر اصننالح این نهاد از موضننع اقتصنناد آزاد و 

 گذاری باشد اکنون زمان مناسبی است.عقالنیت در سیاست

 

 


