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 سخن ماه:

 

 

رخ آزاد ارز به بهای تخریب اقتصادکاهش موقت ن  

 

       دکترامیرهوشنگ امینی    

ارا در رواهای اخیر، سیییاسییانروانا و به دور اا تردیش،ناشییا اا  نرخاینکه بخشییا اا افزای  
به ویژه کاه  اعتماد عموما به سیییاسییت های  ولا نبانکا  و اعتراضییارویشادهای برخا 

اا کشییییور کارگزاران امور اقتصییییادی ظ رفتار و گفتارهای متناقض برخا به لخانظام بانکا، و 
 .بنابراین،اا روا روشیین تر اسییتیافتخواهش ادامه در آینشه نیز  ما باشییش و  ولانبانکاجمله 
 که بیشییترین بخ  افزای  واق ا نرخ ارا،ن تر این. اما روشیییسییتبیشییتر ن توضییی  نیاای به

 .حواهش بودبوده و دولت اقتصادی وبی  اا همه ارای ناراست ارمغان سیاست های اقتصادی 
آااد ریش  ول ملا، آنهم با عرضه ی قشرت خحفظ تصور به بهانه یا ثروتا سپردن منابع به تاراج 
، جز جروج به هر دلیل،به عموم کوچه و بااار  هرسر در،قیمت واق ا ایر   ودر انشااه ممکن ارا، 

. همچنان که خودداری صییادرکننشگان کاو و خشمات اا نیسییتدرخارج سییرمایه و انباشییت آن 
در  ا اثری  وتخریب اقتصاد کشورصادرات نما توانش جز ایجاد کمبود ارا حاصل اا ارا برگردانشن

 داشته باشش.
 یشگیری اا افزای  عیر طبی ا یا طبی ا اراش برابری ریال با هشب حفظ قشرت خریش راهکار  

نه ویزه اقتصیادهای آااد  هایبا بهره گیری اا ابزار در افتصیاد متمرکز و دسیتوری دولتا،ریال را 
 آثاری عکس ومخرب به دنبال خواهش داشت.تجربه حکم  به  میسر نخواهش بود،بلکهتنها 

افتصببباد متمرک  س دسبببتوری گوناگون عنوان شببباه اسبببت  همچنان که بارها به مناسبببهت های 
چنانچه اصالح پذیر می بود همسایه شمالی ما با برخورداربودن از  زیرا  اصالح نا پذیراستدسلتی

 س . . . نیرسی انسانی  فارت نظامی  طهیعیمنابع سسعت سرزمین   همه ِی امکانات در اختیار  از
زمانی که برآن همه بیاد داریم اما  .توانست به حیات خود ادامه دهاگرفته تا اقتاار حکومتی می 

 بهره سر شببودبرای پیشببهرد اقتصبباد خود از اب ار س مکانی م های اقتصبباد آزاد  با بهره گیریتا شببا 
  فرس پاشیا.
سیار اف ایش نرخ ارز برای جلوگیری ازراهکار اخیر بانک مرک ی کارآیی  سل  به دالیل ب حتی با تو

پی گمان بیش از دس هفته طول در به نرخ سببببود سبببب رده ها   %5اف ایش به نیرسی انتظامی س
اف سن بر ضبببمن اینکه آن هم بیشبببر با جابه جایی سببب رده ها .. به درازا نخواها انجامیادسهفته 

به مراتب  برای سبببرمایه گذاری س تولیا راعرضبببِه تسبببهیالت   دسلت  خ انه تحمیل ه ینه کالن به
 .بودقتصاد خواها یشتر ااخته فراهم ساز تخریب سمشکل تر 

 
ستناد   سانی که با ا صادیبنابراین کلیه  ک صادهای آزاد  به نظریه های افت بر این باسرنا  سیژه اقت

توسببعه  صببادرات کمک به یا آنها که تصببور می کننا اف ایش نرخ ارز که نرخ ارز بایا اف ایش یابا   
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 کارآیی الزمه ِی   اقتصبباد ما مهتنی برساردات اسببت نه صببادرات.که  کرده ه انااسببت  فرامو  
صادی  صادی  کشور  ساختنرخوردار در این کشور در گام نخست  ب نظریه های اقت از نظام ا قت

 س نه چ  این. است آزاد
را نهایا به بازار سبب رد   متمرک  س دسببتوری دسلتی تعیین نرخ برابری ارز با ریال  یدر نظام افتصبباد

صا در صا دستوری س   بانک مرک ی می باشا  مربوط که سظیفه اصلیبسان سایر اموربایابلکه 
 د.کرساعالم  تعیین   از نظر کمی س کیفیمتناسب با نیاز افتصاد کشور   توسط بانک مرک یِ 

 با توچه به اینکه پول رسمی کشور ریال است :در این صورت 
 ممنوع اعالم شودبایا درداخل کشور کلیه دادسستا های ارزی  -- 1
 منع شودکال  بایازمجادادسستاهای ارزی خارج از شهکه بانکی س صرافی های – 2
 شود.  اعالم  ع منومبایا به دسر از هرگونه استاالل  ساردات باسن انتقال ارز– 3
 منع شودبایا  برای عرضه به عموم  عرضه ارز به صرافی ها – 4
مورد  با برقراری پیمان ارزی سادهابای بانکیاز طریق شهکه بازگردانان ارز حاصل از صادرات   – 5

 اقاام فرارگیرد.
هم مان با بررسببببی بودجه   براسببببان برنامه ای متناسببببب با نیازها ابای  دسلتارز در اختیار –6

 . تخصیص داده شود تعین س دستگاه ها توسط کارشناسان سازمان برنامه سبودجه
ه ینه های زائا س تحمیل بر تولیا ماننا ه ینه صببباسر کارت بازرگانی با جایگ ین کلیه  پرداخت – 7

عملکرد دارناگان کارت بازرگانی س تعایل انواع کردن آن با کارت عضببببویت   سببببه دهم در ه ار 
جه آنها از محل دتوسط موسسه هایی که بوه ینه های ناشی از ارایه خامات به تولیا کنناگان 

به  س...بایا لغو شود.تاآنکه گستر  صادرات بر سضعیت ارزی کشوری شود حق عضویت تامین م
   س . . .اثر گذار شودثهت مگونه یی 

-  

                                                * * * 

 اخهار کوتاه اقتصادی

 اخهار کوتاه اتاق ها

 اخهارکوتاه اتاق ایران سانگلیس  

 انگلیس برگ اری جلسة ماهانه هیات رییسه اتاق ایران س

ماه ساِل جاری طهق رسال  ران ساعت  بهمنجلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران س انگلیس در 
  با حضور کلیه اعضاء به استثناء آقای جعفرذزه بینی که در 02/08/1396رسز سه شنهه  15:00

  در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل س بر گ ار شا.سفر خارج یه سر می بردنا

به رسال معمول نخست اخهار اقتصادی کشور س جهان به سیژه اخهار اقتثصادی دس  دراین جلسه بنا
کشور س از جمله مسائل مالی سنقل س انتقال پول توسط سه بانک ایرانی "بانک بین المللی 

ماه   تاارک  بهمنپرشیا ملی س س ه"  س ... مهادله شا. س س دکتر امینی گ ار  عملکرد اتاق  در
سامصاء توافقنامه برگ اری دسره های انگلیسی تکاری به صورت اتاق  نهشام ساالبرگ اری مهمانی 

تقییر محل دفتر اتاق انگلیس س ایران در پی   عنوان کردرا  On Lineکارگاهی د دسره های انگلیسی 
  خاتمه کار مارتین جانستون مایرکل اتاق ران به محل جایااز ساختمان شرکت ملی نفت ای
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به آگاهی را  پرسسه ی خریا محل دبیرخانه اتاق س . . .رفت  پیش انگلیس سبریتانیا ازاسل ماه مارچ  
 پایان یافت. 17جلسه ران ساعت .هیات مایره رسانااعضاء 

 ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق  برگ اری جلسه

جلسبببه ماهانه کمیسبببیون نفت س گاز س پترسشبببیمی ران  : کمیسبببیون نفت س گاز س پترسشبببیمی

بهمن ماه در محل دبیرخانه اتاق ایران س انگلیس  س با حضور آقایان 29رسز یک شنهه  16:20ساعت 

هادی بافی   علی اکهر خاابخشی  محمارضا سرمای  محما حسین دیاه سر  محمارضا مژگان  

  برگ ارگردیا. س تشکیلس رضا مهاسی  امیرحسین پژسهی  مهای نورسزی 

دراین جلسه اعضاء ابتاا 

سی اخهار   به تهادل س برر

فت س  اقتصببببادی حوزه ن

گبباز س پببتببرسشبببببیببمببی 

پرداختنا  سببب س جاسل 

زمببانبهبنببای جبلسبببببات 

 97کمیسبببیون در سبببال 

مطرح س تصببببویر آن در 

گرسه تلگرامی کمیسیون 

قبببرار گبببرفبببت.پبببس از 

مصببوبات اجرائی  پیگیری

 کمیسیون مقرر گردیا:

قای مهای نورسزی      -1 آ

بررسببببی کم س کی  س 

شببببنبباخببت پتببانسببببیببل 

شیمی ایران  صادراتی نفت سگاز س پترس  شاهی متحاه  دربازارهای  سفناماه  20تا  را  پاد در  96ا

 اختیار کمیسیون قرار دهنا. 

آقببایببان مهببای نورسزی س امیرحسببببین پژسهی گ ار  خود را در مورد برنببامببه ری ی جهببت      -2

هماهنگی س تنظیم دسره های آموزشبببی حوزه نفت س گاز س پترسشبببیمی دردانشبببگاه ها س مراک  

 آموزشی معتهر کشور انگلستان در اسفنا ماه جاری به کمیسیون ارائه نماینا. 

پرداخته مقرر گردیا در جلسه آتی نسهت به  97سال  ی برای کار برنامه ری به در ادامه کمیسیون

 پایان یافت. 18:45.جلسه در ساعت شودتاسین آن اقاام

دربهمن ماه سال جاری براسان  این کمیسیون جلسه ماهانه کمیسیون گردشگری س امور بین الملل:   - 3

شهنم بهرامی س زهرا نقوی نایب  خانم هابهمن ماه با حضور  23رسز دس شنهه  16رسال معمول ران ساعت 
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علی اکهر  وار  رئیس سدبیر کمیسیون    آقایان دکتر علیمردان شیهانی رئیس کمیسیون  دکتر غمخ

دستور بنا دسم . بعا ل  تهادل اخهار اقتصادی   تشکیل سبرگ ار گردیا خاابخشی س محماسعیا ضرابیان

بیاناتی ایراد سس س به شرح زیر اخذ  آتى كمیته برنامه هاى سال در خصوصجلسه مهنى بر ارائه پیشنهاد

  تصمیم شا.

 برگ ار نشود.  در اسفنا ماه جلسه – 1

با دستور جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برای سه سال آتی س  97اسلین جلسه سال  - 2

زمان دقیق  می شود.در اردیههشت ماه برگ ار کمیسیون  1397طرح برنامه عملیاتی سال 

 کمیسیون با دعوت عام بعاا اعالم خواها شا

بهار س  در 1397کمیسیون ساعات برگ اری کمیسیون درسال  ءکلیه اعضا با توجه به پیشنهاد  - 3

آخرین سه شنهه هر ماه خواها بود که در  16 ساعت  پائی  س زمستاندر  س ساعت 17تابستان 

 قرارخواها گرفت.سال آیناه مورد یادآسری 

گ اری همایش در لنان با رمربوط س ب س بازديا از نمايشگاهاع ام یک هیات گردشگری  تاارک – 4

  هاف منا تر شان اع ام هیات ها.  تاکیا بر 

آموز  زبان دسره های آموزشی کارکاهی  برگ اری مشارکت جای اعضاء در تاکیا بر- 5

 اعضاءداسطلبامكان دسترسى با  on line  همچنین آموز  زبان انگلیسى انگلیسی تجاری س 

 , listening محورچهار  در ساله س يك ه  شش ماهه  سه ماهانه ماهه صورت دسره های ب

speaking, reading  سwriting . س به نحو  رفته صورت آنالين از مهتاى تا پیشه تعیین سطح ببا

  .برنامه ری ی شاه

به  18ساعت جلسه با تشكر از همراهى س مشاركت همه اعضا س آرزسى سالى خوب س پر بار

  پايان رسیا.

رسز سببه  14:00ماه سببال جاری ران سبباعت بهمن جلسببه کمیسببیون عضببویت در :کمیسببیون عضببویت

هه  یان  دکتر امینی رئیس  03/11/1396شببببن قا خانم فیرسزه م دا  آ با حضببببور  تاق س نه ا در محل دبیرخا

هرخانه اتاق ایران س انگلیس  تشببکیل س برگ ار گردیا.در این بکمیسببیون س مهنان علی حم ه نژاد درمحل د

صادر گردی 11در این ماه  س اعالم اینکه  جلسه پس از تهادل اخهار درخواست اه   دس کارت عضویت چاپ  س 

 : قرارگرفتبررسی س مورد تاییا به شرح زیر  زیر تمایا عضویت  جایا

شمی  - 1 سیاه لیال ها شرکت چکاد مهرنیان آذر به مایریت خانم  ست عضویت  فعال در زمینه  درخوا

 .قرار گرفت تاییاپس از جر سبحث مورد بررسی س   ساردات محصوالت بهااشتی

س از پ فعال در زمینه برق س الکترس نیک سصنایع مرتهط نی   مجیا هرسی درخواست عضویت آقای  - 2

 پایان پذیرفت 15بررسی مورد تاییا قرار گرفت .جلسه ران ساعت 

  

 برگ اری مراسم شام ساالنه اتاق

رئیس اتاق از کلیه  براسان دعوت عامبه رسال معمول  برگ اری مراسم شام ساالنه اتاق 

بخش تجارت بین المللی  ءاز جمله سقیر بریتانیا در تهران س اعضا  سبرخی مهمانان سیژه  اغضاء

هتل  سالن میامیدر19 30ز ساعت بیست سپنجم بهمن ماه ا شِب  سفارت انگلیس چهارشنهه

مهمانی در این  پتن سفیر انگلیس که در لنان بسر می بردلهته نیکوالن هاا ارشا.برگسیمرغ 

 .نااشتیحضور 
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دیاار سگفت سگوی رسدررسی حضببور س با رفته رفته بیش از بیش ماعوین سببالن پذیرایی با حضببور 

از شببرسع گذشببت حاسد یک سبباعت ه بود که با خود گرفته خاصببی بی یس بورنگ ن ماعو نا مهما

 سجود ترافیک که باخیرمقام به حضار گرفت س ضمن ادایدکتر امینی پشت میکرسفن قرار  مراسم 

داشت مایل است هاراظبودنا خودرا به مهمانی برساننا ساقعا غیر قابل تحمل توانسته ناهنجار س 

اینکه سرانجام اتاق موفق  خهر خو  اسلرابه آگاهی اعضاء محترم اتاق برسانا  سجالب خهر چنا

سا سبا حمایت تنها دس عضو خریاری کنادبیرخانه   محل شا  ضر  را را نقل س  پرسسه که در حال حا

ست. ضاء محتخهر خو  دسم اینکه با تانتقال آن درجال انجام ا ست برخی اع اتاق روجه به درخوا

 On Lineی انگلیسببببزبان برگ اری  دسره های مسببببتمر کارگاه های آموز  انگلیسببببی تجاری س 

سوم اینکه  تاارک دیاه س خوشهختانه مورد استقهال در خور توجه قرار گرفته است . خهر خو را

با  آثار برک یت بر اقتصبببباد بریتانیا به هنگام برک یت  اتاق در مورد س پیش بینی اعالم شبببباه  نطر

درباره جایگاه بریتانیا در جذب سببرمایه   رشببا اقتصببادی س   Forbesخهری که دسرسز قهل توسببط 

  کاهش می ان بیکاری مورد تاییئ قرارگرفت.

از صببرف شببام بیاناتی ایراد کننا سبب س دکتر امینی سبب س از مهنان خاموشببی خواسببت بعا  

 مهمانان را به صرف شام دعوت کرد.

 

صببببببببرف  بببببعببببا از 

مبهبنببان  شببببببببببام 

بببببببببببببببا  خاموشببی 

مجاددکتر  درخواست 

پشببببببببت  امبببیبببنبببی 

قببببببببببرار  مببیببکببرسفبو 

ضببببببمبببن  گبببرفبببت س 

مهمببانببان  کر از  تشبببب

مهمببانببان  ببببه سیبببژه 

س اعضبببباء  انگلیسبببی 

بببا سجببود  سفارت که 

بل  قا غیر  رافبببیبببک تببب

تحملی که 

ی  در آن ایشان خود ن

شببببببببباه  گبببرفبببتبببار 

ین  سجود ا ببببا اببببودنببب

فتببه  یر دعبببوت را  پببذ

درخببامببت  ساکببببنببببون 

.درهرحال  یم  ت هسبببب

اقتصببادی س اما در باره رسابط سبب اسببگ ارم ا که دعوت مارا پذیرفتیآقایان س ها  خانمشببما همه از

ایران انگلیس بایا به اختصار یادآسر شوم که این رسابط برای ما از اهمیت سیژه برخوردار است زیرا 
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راین رسشببببن اسببببت که ما   ارسپا هیچ اقاامی باسن نظر انگلیس صببببورت نمی گیرد س...بنا ب در

بایستی برای توسعه رسابط اقتصادی با انگلیس بیش از هر کشور دیگر ارسپایی کوشش کنیم س. 

 . . 

بعا از پایان بیانات کوتاه مهنان خاموشی مهمانان تا حاسد ساعت ده شب با یک دیگر به گفت س 

  ستهادل نظر  در زمینه های مورد نظر کردنا. سمهمانی دقایقی بعا از ساعت ده پایان یافت.گو 

 

 گوشه هایی از مراسم مهمانی شام ساالنه اتاق
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 On Lineانگلیسیبرگ اری دسره های آموز  زبان 

 س

 کارگاه های آموز  انگلیسی تجاری

 آمواش انگلیسا دوره های ادایجضرورت  اتاق مبنا برمحترم اعضاء  برخا به درخواست

با فراهم در کوتاه مشت بررسا های وام براساس دبیرخانه اتاق  برای اعضاء اتاق،،تجاری

و همچنین آمواش برای ارائه کارگاه های آمواش انگلیسا تجاری نیاا مورد ساای امکانات

 اا یک سو، امضاء EN45با امضاء توافقنامه وام با موسسه آمواش ابان    ، Onانگلیسا 

توافقنامه برگزاری کارگاه های انگلیسا تجاری در همکاری با نماینشگا یک  موسسه 

برای مشارکت در این دوره ها به به طور مستقیم اطالعیه مربوط آمواش ابان استرالیایا که 

 .م وام به عمل آورداین امینه اقشادر ارسال شش.  محترم اتاق اعضاء
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 ار کوتاه اقتصادی ایراناخه

 ای برای خشکسالی است؟آیا بارسر کردن مصنوعی ابرها چاره

 
اخیرا م اون وایر نیرو در امور آب و فاضیییالب در ایران اعالم کرد که کاه  بارنشگا امسیییال در 

ست. او گفت بارشسال اخیر با ۵۰ ستانسابقه بوده ا سال فقط در ا های اردبیل و های ام
 .گلستان این کشور عادی بوده است

سا ایران حاکا  شنا ساامان هوا سالا  شک ششار خ همچنین گزارش مرکز ملا  ای  و ه
 .درصش اا این کشور با درجات مختلفا اا خشکسالا روبرو است 9۰است که 

محمش رضییا م زی، کارشییناس محیط ایسییت سییاکن کانادا به شییماری اا این گزارش،  اسیی   
ششه  رس  های برنامه یا  شر  سا اجرا و منت ست که در با با  سیشا با عنوان اا ما بپر

 است و عینا برای آگاها خواننشگان خبرنامه  ارائه ما شود.
 شود؟چه چیزی باعث خشکالا ما

ا دارد ولا تصییویر عموما اا خشییکسییالا، کاه  نزووت های متفاوتخشییکسییالا ت ری 
های ایرامینا ها، سشها، کاه  سط  آبها، دریاچهجوی است و در نتیجه خشکا رودخانه

دهش. به این نوع خشییییکسییییالا در متون علما، خشییییکسییییالا و خشییییکا خا  رخ ما
  .گوینشهیشرولوژیکا ما

لا، کاه  م نادار نزووت جوی شییود، علت خشییکسییاهمانطور که اا ت ری  آن مشییخم ما
بخصوص برف برای مشت امانا طوونا است به طوری که موجب کم ششن و یا خشک ششن 

ها، کاه  تراا آبهای ایرمینا، و ها و تاوبها، دریاچههای سییییطحا دایما نظیر رودخانهآب
 .شودخشک ششن و کم ششن رطوبت خا  ما
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های سیییطحا و گیاهان نیز در ا، میزان تبخیر اا آبدر کنار آن، به دلیل گرم و خشیییک بودن هو
شود، اما های طبی ا محسوب مایابش. خشکسالا اا  شیشهجریان خشکسالا افزای  ما

اثبات شیییشه اسیییت که تغییر اقلیم و گرم شیییشن میانگین دمای امین موجب افزای  تناوب و 
 .شودششت رونشهای طبی ا اا جمله سیل، خشکسالا و طوفان ما

 ها دارای تناوب هستنش و امیشی به  ایان آنها وجود دارد؟ خشکسالا آیا 
بینا دقیق امان وقوع و همچنین مشت امان خشییییکسییییالا دارای تناوب اسییییت، اما  ی 

بینا امان و شییشت وقوع آن ممکن خشییکسییالا امکان نشارد. درسییت مشییابه الزله که  ی 
  .نیست

 مطرح ششه است،  اراایت بر بارش و ابرناکا های اجتماعا آیا آنطور که اخیراً در شبکه
 تاثیر دارد؟ 

شود این فرضیه را رد یا تحقیق علما مستشلا در این ارتباط وجود نشارد و در حال حاضر نما
به دسیییییت  تایجا  نه چه ن قات بیشییییتردراین امی نش و دیش که تحقی ما یش منتظر  با قبول کرد. 

 .دهنشما
 ؟بردا میان ماآیا بارش اخیر خشکسالا ایران را ا 

  چرا با وجود خشییکسییالا و نباریشن
باران اا روش بارور کردن مصییینوعا ابرها 

 شود؟ در ایران استفاده نما
بارور کردن مصیییینوعا ابرها روش موثری 
برای مقابله با خشیییکسیییالا نیسیییت و 

یافته نیز با هیچ یک اا کشورهای توس ه
تر مالا اا وجود امکانات بسیییییار وسیییییع

کردن مصیییینوعا ابرها برای روش باردار 
انش مقابله با خشکسالا استفاده نکرده

  .کننشو نما
ای ششه است و هیچ ایالت کالیفرنیای آمریکا در چنش سال اخیر درگیر خشکسالا کم سابقه

مشرکا دال بر اسییتفاده و یا درنظر گرفتن این روش برای مواجهه با شییرایط خشییکسییالا در 
  .کالیفرنیا وجود نشارد

  .های مشیریت منابع آب تمرکز دارنشولین کالیفرنیا بیشتر بر مشیریت مصرف و روشمسئ
مشت و در شیییرایط فوق همچنین غیر موثر بودن این روش به حشی اسیییت که حتا برای کوتاه

های کالیفرنیا و یا ایالت بریتی  کلمبیای کانادا نیز هیچگاه سییوای جنگلبحرانا همچون آت 
  .نظر گرفته نشش که دلیلا است به عنوان راه حل در

دهه  ی  مطرح بوده و برخا کشییورها نظیر آمریکا،  4بارور کردن مصیینوعا ابرها اا نزدیک به 
اسییییراییل، امارت متحشه عربا، کویت، چین و هنش در مقاطع امانا مختل  و برای مشت امان 

انش، اما بشلیل عشم قط یت در مورد محشود و در منطقه محشودی اا این روش اسییییتفاده کرده
ناخته بودن عواقب  ناشیییی خاطر اسییییتفاده اا مواد روش بهمیزان موثر بودن روش و همچنین 
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شیمیایا، این روش هنوا به عنوان راه حلا جشی برای مقابله با خشکسالا مطرح نیست و 
بیشتر کشورها این روش را جهت تحقیقات بیشتر و به عنوان بخ  جانبا در بسته مشیریتا 

ماد در کننش و هیچگاه به عنوان راه حل اسییاسییا و قابل اعتها مطرح ماگذاریو سیییاسییت
  .شودیافته مطرح نماهای کشورهای توس هبحران

 ها چه بایش بکننش، راه چاره چیست؟ مردم برای مواجهه با خشکسالا 

اگر منابع آب برای کشییییور را مشییییابه منابع مالا بدرآمشک برای یک خانواده در نظر بگیریم در 
مخارج، مراقبت و حفظ منابع صییییورت کاه  شییییشیش این منابع رفتار طبی ا و عاقالنه کاه  

خانواده،  خارج اعضیییییای  یت برای م نشی، ت یین محشود یت ب نشااک موجود، اولو مش و  س ا بدرآ
  .مشیریت صحی  مالا است. درمورد خشکسالا و کم آبا نیز همین اصل حاکم است

شود: کاه  تقاضا و مصرف، حفظ و آبا این موارد توصیه مابرای مشیریت خشکسالا یا کم
هشاری اا منابع و ذخایر موجود و مشیریت صحی  منابع آب در سط  کشور، کاه  و توجه به نگ

نه همچون حمام رفتن، مسییییوا  ادن، شییییسییییتن ظرف، یتلمصییییرف آب در ف ا های رواا
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ها و...، دقت و مواظبت اا منابع موجود و آلوده نکردن شوهای شب عیش، آبیاری باغچهوشست
ها، فشیییار به مشیران شیییهری و کشیییوری برای مقابله به رها و جویها، نهها، دریاچهرودخانه
ها، های خانگا، صییین تا و کشیییاورای در دریاها و رودخانهها همچون تخلیه فاضیییالبآلودگا

 یگیری جهت اجرای کامل طرح جمع آوری فاضییالب شییهری و بااچرخانا آب،  یگیری و فشییار 
های دولتا و عمو مان تانعموما برتا مجهزکردن سیییییاخت مارسیییی مشارس، ما نظیر بی ها، 

های های کم مصییرف و حسییگرهای چشییما در سییرویسها به سیییفونها،  ادگاندانشییگاه
  .بهشاشتا

  شیییای اتا وجود دارد درمورد جلوگیری حکومت اا بارنشگا مخصیییوصیییاً در جاهایا م ل
 آیا این شای ات صحی  است؟  .استان یزد که  ر اا م ادن و اورانیوم است

تر هم توانایا تاثیر تر و توس ه یافته  نیست. نه تنها ایران بلکه کشورهای بسیار  ی  رفتهصحیاین 
 . گذاشتن بر نزووت جوی رانشارنش.

 

 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 م رفا کرد؛ ۲۰1۸برای « فوربس

 س کار بهترین کشورها برای کسب

نشببریه فوربس طهق رسال هر سبباله خود  فهرسببت جایای از بهترین س باترین کشببورها در      

بنای که دسازدهمین فهرست از این دست را منتشر کرده است. این رتهه 2018کسب س کار سال 

اسببت  می ان سببهولت جذب سببرمایه در اقتصببادها برای انجام کسببب س کار در کشببورها را مورد 

 .بررسی قرار داده است
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بنای امسال توانسته است رتهه نخست را به خود اختصاص بر این اسان  انگلستان در رتهه-1

سوم  شته خرسج بریتانیا از اتحادیه ارسپا مو سال گذ ست که در رفراناسم  شرایطی ا دها. این در 

های به برگ یت طرفااران خرسج از این اتحادیه با اختالف کمی پیرسز شببببانا س از آن پس تحلیل

اری از آن حکایت داشببتنا که اقتصبباد انگلسببتان دچار فرسپاشببی خواها شببا. با سجود این  بسببی

آمارهای اقتصببادی انگلیس در سببال گذشببته حکایت دیگری داشببتنا س رشببا اقتصببادی خوبی را 

 -1 ️◀ .در آخرین جایگاه در فهرسببت جایا فوربس قرار گرفته اسببت 153نشببان دادنا. چاد با رتهه 

بنای بهترین کشورها برای کسب س کار در بار است که انگلستان در رتههخستینانگلستان: این ن

جایگاه نخسببت قرار گرفته اسببت. سببال گذشببته نام این کشببور در جایگاه پنجم فهرسببت فوربس 

قرار گرفته بود. با سجود آنکه یک رسز پس از اعالن نتیجه غیرمنتظره رفراناسم برگ یت  ارز  پونا 

درصا افت کرد س همچنان در سطح پایینی باقی مانا  اما اقتصاد انگلستان در کل  9در برابر دالر 

سال  ضعیت خوبی را تجربه کرد. تولیا ناخالص داخلی در  شای  2016س صای را تجربه  1 /8ر در

سال  1 /9کرد  رشای که کمی کمتر از رشا  صادی انگلیس در  درصای آلمان بود. این رشا اقت

 4 /3سببببال اخیر یعنی  42ترین سببببطح طی نی  همچنان ادامه یافت س نرخ بیکاری به پایین 2017

 .درصا رسیا. قیمت مسکن در این اقتصاد همچنان در سطح باالیی قرار دارد

شورها برای   -2 ست بهترین ک سال متوالی در رتهه دسم فهر سومین  صاد برای  نیوزیلنا: این اقت

 /5غربی اقیانون آرام  تنها ای است در جنوبین کشور که ج یرهکسب س کار جای گرفته است. ا

منا درصببای در سببال گذشببته بهره 3 /6میلیون نفر جمعیت دارد اما اقتصبباد آن از رشببا خوب  4

 .شاه است

بنای سبببال گذشبببته جایگاه نهم را به خود اختصببباص داده بود هلنا: این اقتصببباد که در رتهه -3

ه از خود نشان داد در فهرست امسال در رتهه سوم جای گیرد. رشا توانست با عملکرد خوبی ک

سال گذشته  صادی هلنا در  صا بوده  2 /2اقت سال گذشته رتهه  -4در سوئا که طی دس  سوئا: 

درصای س جمعیت  3 /2پنجم را در این فهرست به خود اختصاص داده بود  حاال با رشا اقتصادی 

عنوان بهترین کشور برای انجام کسب س کار ه چهارم را بهمیلیون نفری خود توانسته است رته 10

 .به خود اختصاص دها 2018در سال 

اقتصبباد برتر این فهرسببت  20کانادا: این کشببور دارای سببومین تولیاناخالص داخلی در میان  -5

تریلیون دالر رسیا. رتهه کانادا در فهرست  1 /78است. سال گذشته تولیا ناخالص داخلی آن به 

 .گذشته بهترین کشورها برای کسب س کار هفتم بود که امسال به پنجم ارتقا یافته است سال

 جایگاه ایران:

  ایران در جایگاه صببام قرار «2018سکار بهترین کشببورها برای کسببب»در فهرسببت                       

به ایران  127کشور  جایگاه  139گرفته است  این در شرایطی است که در سال گذشته از میان 

  گرچه ناکارآمای س سابسبببتگی به درآماهای نفتی از «فوربس»اختصببباص یافته بود. به گ ار  

های صببنعتی  کشبباسرزی س های برجسببته اقتصبباد ایران اسببت  اما این کشببور از بخشسیژگی

ست. مسائلی نظیر تورم باال  کنترل قیمت دها ها س میلیارها  یارانهخاماتی قارتمنای برخوردار ا

انااخته اسببت. بر اسببان آمارهای سببال  های معوق نظام بانکی بر اقتصبباد ایران سببایهدالر سام
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درصببای  12 /5درصببای س نرخ بیکاری  9درصببا  تورم  12 /5  ایران دارای رشببا اقتصببادی 2016

 .است

 نوبل اقتصاد به ریچارد تیلر رسید جایزه

 
کمیته نوبل اعالم کرد جای ه 

میالدی  2017اقتصبباد سببال 

خببود را بببه اقببتصببببباددان 

آمریکببایی ریچببارد تیلر اهبباا 

چارد تیلر در حال می نا. ری ک

حاضببر در دانشببگاه شببیکاگو 

 کناتاریس می

ریبببببچبببببارد تبببببیبببببلبببببر 

شبببناخته شببباه پژسهشبببگر

حوزه "اقتصاد رفتاری" برناه 

جای ه نوبل اقتصبباد در سببال 

 .میالدی شا 2017

کمیته سببلطنتی جای ه نوبل 

پان تال  در اسببببتکهلم اعالم به  نهکرد این جای ه   Behavioral های تیلر برای پژسهش در زمی

economics ای است که با پژسهش در رفتار فردی س در شود. اقتصاد رفتاری رشتهبه اس اهاا می

 .پردازدنظر گرفتن فاکتورهای رسانشناختی به تحلیل س فهم بازارها س عوامل اقتصادی می

شا. های هارسارد س ماساچوست آمریکا اهاا به دس استاد دانشگاه 2016جای ه نوبل اقتصاد سال 

آمریکایی س بنگت هولمسببترسم  محقق فنالنای بودنا -این دس اسلیور هارت  پژسهشببگر انگلیسببی

را  2016شببان در ارتهاط با تعمیق "نظریه قرارداد" جای ه نوبل اقتصبباد سببال که به خاطر تحقیقات

 .ردنابه طور مشترک دریافت ک

 هایسببببازمان دسلتی  اموال سببببازیخصببببوصببببی چون هاییزمینه در جمله ازنظریه قرارداد" "

های های پرداخت حقوق مایران شرکتها س شیوهیمهب کار هایسیستم یافته  توسعه صنعتی

  .ب رگ کاربرد دارد

 شببمار در  اسببت س نگذار جای ه نوبل ذکر نشبباهنامه آلفرد نوبل  بنیاجای ه نوبل اقتصبباد در سصببیت

 .رسدنمی شمار به شیمی س فی یک پ شکی  صلح  ادبیات  ماننا نوبل بنیاد رسمی جوای 

توسبببط بانک مرک ی سبببوئا س به یاد آلفرد نوبل  1968ه ار یورسیی سبببال  930اهاای این جای ه 

میالدی آغاز شببببا. این جای ه تا کنون اغلب نصببببیب  1969بنیان گذاشببببته س اهاای آن از سببببال 

ها اقتصاددانان آمریکایی شاه است. تنها یک اقتصاددان آلمانی  راینهارد ِزلتِن  برای تئوری بازی

 ان شاه اقتصاد  میالدی برناه جای ه نوبل1994در سال 

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-40873496
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 "ستی ی در ارسپا "رشا کرده استیهودی                                  
 

کمیسر حقوق بشر شورای 

ارسپا از کشببورهای ارسپایی 

خببواسبببببت کببه مببنببکببران 

هولوکبباسبببببت  کشببببتببار 

جنببگ  هودیببان در زمببان  ی

جهببانی دسم را تحببت پیگرد 

قانونی قرار دهنا. به گفته 

کات  نت س تحری اس  "خشببببو

پا یهودی نه" در ارس سببببتی ا

 .اف ایش یافته است

 

به نظر کمیسر حقوق بشر 

 ی ستیشورای ارسپا یهودی

در ارسپا در حال رشا است. 

سببببتی انببه  خشببببونببت س انکببار در سبالگ خود از "تحریکببات ف اینبباه یهودی "نیلس مویژنیکس"

های اخیر  احسببان کرده نویسببا که در سببفرهای سببالگویا. اس میهولوکاسببت" سببخن می

 .ستی ی نیستناها متوجه خطر رشا یهودیاست که ارسپایی

سیژه برخی کشببورهای ارسپای شببرقی به سببختی حاضببرنا مسببئولیت   به "مویژنیکس"به گفته 

ها( برای نابود کردن های آلمان )نازینقش خود را در اجرای برنامه ناسبببیونال سبببوسبببیالیسبببت

 .یهودیان در زمان جنگ جهانی دسم ب ذیرنا

مویژنیکس از کشورهای عضو اتحادیه ارسپا خواست افرادی را که منکر سقوع هولوکاست هستنا 

کننا  مورد پیگرد س مجازات قرار دهنا. در دهنا یا حتی سببببتایش میاهمیت جلوه مییا آن را بی

آلمان تحریک مردم به اعمال خشببببونت علیه گرسه معینی از جمعیت این کشببببور قابل تعقیب س 

 .مجازات است

ی هاکمیسر حقوق بشر همچنین از کشورهای ارسپایی خواست که مسئوالن س گردانناگان شهکه

 .ستی انه مل م دارنااجتماعی را به اقاام علیه تحریکات یهودی

های ها س تفسبببیرهای نفرت پراکن در شبببهکهدر آلمان یک گرسه فعال علیه کامنت 2015در سبببال 

پراکن هایی که به عنوان نفرتاجتماعی بنیان نهاده شببببا. این گرسه ت کیا داشببببت که نوشببببته

 .ساعت از شهکه اجتماعی مربوطه محو شونا 24عرض انا بایا در شناسایی س معرفی شاه

فعالیت س تاثیر این گرسه الهته محاسد بوده است  به طوری که هایکو مان  سزیر دادگستری آلمان  

کافی توجه نشبببباه س این  قار  به  به درخواسببببت گرسه م بور  که  قاد کرد از این چنای پیش انت

 ستدرخواست در عمل تنها به طور محاسد اجرا شاه ا

http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-36073937
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 گ ار  سیژه

 اشاره:

شماره خهرنامه الکترسنیکی اتاق را با توجه به تاخیر  ضاء  5گ ار  سیژه این  سال آن به اع رسزه ار

محترم اتاق به گفت س گوی "خانم پرسانه کهره " خهر نگار رسزنامه "جهان صببببنعت "با  د کتر امیر 

ببباره اسضببببباع اقتصبببببادی هوشببببنببگ امینی  نببایببب رئیس سدبیرکببل اتبباق ایران سانگلیس   در 

 موجوداختصاص داده ایم که در پی از نظر می گذرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارز   تک نرخی نمی شود  در اقتصاد دسلتی                                     

نشینم تا اوضاع و احوال اقتصادی روی مردانا اا جنس اقتصاد مااین چنشمین باری است که روبه -ُکبره روانه

. م لوم است که وض یت اقتصادی های این عرصه را گرفتمبار سراغ یکا اا قشیمابزنم. اینکشور را ورق 

. اش خوانشتوان اا چهره. این را به راحتا مااین رواها روی حال و هوای این مرد تاثیر منفا داشته است

است. هر چه باشش او  شرایط اقتصادی رو به راه نیست واین وض یت بیشتر اا هر امان دیگری نگران  کرده

های . شرایط به جایا رسیشه که افزای  قیمت ارا، رشش نقشینگاباو و ایین اقتصاد کشور را دیشه است

.... های عقب افتاده و، رشش بیکاری، دستمزدهای برگشتاسرگردان، افزای  چنشین برابری میزان چک

توان اا کنار تجربیات مردان کاربلش این عرصه به مارو ندهش که اوضاع اقتصادی خراب است. اا ایننشان ما

های اقتصادی تلنگرهایا را به مسووون بارها درمورد برخا سیاست« امیرهوشنگ امینا»راحتا گذشت. 

 رسم چه سال کار اقتصادی کرده است. وقتا اا او ما ۵۰اده است. هر چه باشش او اقتصاد دانا است که 

توانش همین اوضاع را هم گویش: دولت اگر بخواهش ماتصاد کشور رقم بخورد ماسرنوشتا قرار است برای اق

اقتصاد « امیرهوشنگ امینا»درست کنش به شرطا که دست اا سر اقتصاد بردارد و آن را به اهل  بسپارد. 

 سال 17سال به عنوان مشاور عالا اقتصادی و  ۲۰ها تشریس در اقتصاد.مردی که دانا است با سابقه سال

هاست اا . همان اتاقا که مشتهای اقتصادی اتاق ایران ف الیت کرده استبه عنوان رییس مرکز بررسا

. او م تقش است بخ  خصوصا ف لا شباهت چنشانا به بخ  خصوصا واق ا چشم او افتاده است
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 با های اقتصادی دولت که م موونشارد. به اعتقاد این اقتصاد دان یکا اا مشکالت اساسا سیاست

شود، این است که نسخه اقتصادی کشورهایا که شرایط شان هیچ شباهتا باشرایط شکست مواجه ما

انشاا اقتصادی کشور را با ادامه دار ششن همین رویه چنشان . او چشمشودکشور ما نشارد در ایران  یاده ما

تا اوضاع و احوال را اا  ارد ششیمبینش. با دکتر امینا درباره مسایل مختل  اقتصادی اا هر دری وروشن نما

های شورای  ول و اعتبار، اصالح . این ف ال اقتصادی باتجربه همچنین به عنوان عضو کمیسیوندیش او ببینیم

، روسیه و افغانستان ف الیت ، ارمنستان، بلژیکمشیره و اتاق مشتر  ایران و فرانسهقانون تجارت، عضو هیات

های رییس اتاق باارگانا ایران و انگلیس است. در ادامه واکن دبیرکل و نایب داشته است و درحال حاضر

 .خوانیشاین تحلیلگر مسائل اقتصادی را در مورد وض یت ف لا اقتصاد کشور ما

  رسیم؟با این سضعیت اقتصادی به کجا می  -

بینیم که شرایط اقتصادی ف لا سبب ششه است قشرت اگر نگاها به وض یت م یشتا مردم بینشاایم ما

، فاصله طبقاتا بیشتر شود. متاسفانه اگر این رونش ادامه یابش روا کاه  یابش و در نتیجهبهخریش مردم روا

ای ین طبقه جام ه است. طبقهترای که طبقه مولش و شری . طبقهطبقه متوسط جام ه اا بین خواهش رفت

کنش. این در حالا است که دولت هر سال امانا که میزان تورم را که تنها اا حاصل کارخوی  انشگا ما

طور نمونه همان امان که اعالم شش نرخ کنش. در صورتا که بهکنش به این اعشاد و ارقام افتخار مااعالم ما

تنها خبر خوشا نیست، بلکه اعالم فاج ه بزرگا اعالم کردم این نهدرصش خواهنش رسانش،  1۰تورم را به ایر 

های وابسته است که در راه است، ایرا این کاه  تنها ناشا اا رکود حاکم در بخ  مسکن و ف الیت

  .است

 کننا؟کنا احسان نمیبه نظر شما چرا مردم نرخ تورمی را که دسلت اعالم می -

شود، نرخ دفتری تورم است، نه تورم ن نرخ تورم اا سوی دولت اعالم ماایرا در حال حاضر آنچه به عنوا

واق ا یا تورم منهای رکود بخ  مسکن که درسبش محاسبه تورم بیشترین وان را دارد. در حال حاضر قیمت 

 هزار تومان است ودر سایر اقالم نیز قیمت مایحتاج مورد نیاا مردم دو برابر ششه ۵۰گوشت بیشتر اا کیلویا 

گویش نرخ تورم  ایین آمشه است، اما همه ما شاهش کاه  متوسط است. این در حالا است که دولت ما

قشرت مالا مردم هستیم. نکته درخور توجه در این خصوص این است که کاه  متوسط نرخ تورم ناشا اا 

وان ترین کاو در  رکود مسکن است و نه جز این. ایرا بنا به اشاره در سنج  نرخ تورم، امین و مسکن  ر

سبش کاویا مورد محاسبه است که در حال حاضر در رکود است لذا سبب ششه است نرخ تورم کاه  

نشان دهش. در حالا که چنانچه ارقام مسکن را اا سبش محاسباتا خارج کنیم آن وقت مالحظه خواهش شش 

حرفه همراه است و به  163سکن شود که دربخ  مدرصش گفته ما 3۰یا  1۰، که نرخ تورم چنش درصش است

های مربوط نیز راکش ششه و اینها همه سبب ششه است نرخ تورم اا نظر دلیل رکود مسکن، بسیاری اا ف الیت

دفتری کاه  نشان دهش. این درحالا است که تورم م یشتا مردم نه تنها کاه  نیافته است بلکه 

  .افزای  یافته است

  چیست؟ 97ه نظر شما در مورد الیحه بودج -

ای در این بودجه به شکل دیگری آورم، چراکه ت اری  بودجهکل کشور واق ا سر در نما 97من اا بودجه 

نمایان ششه است و به کلا تغییر کرده است. بودجه کل کشور در واقع دستورال مل خرج و دخل یا درآمش و 

مصارف تبشیل ششه است. و این به این  هاست که درآمش به منابع و هزینه بههزینه دولت است. اما مشت

بنابراین  .شود و اگر نشاشت، امکان خرج کردن وجود نشاردم ناست که اگر مناب ا وجود داشت، خرج ما

اما امانا که به جای منابع، درآمش آورده شود ی نا اینکه درآمش بایش حسب قانون «. شش شش، نشش نشش»
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و انجام شود. یا ارقام کالنا که بایستا اا محل صشوراوراق قرضه و  ها اا محل آن تامینتحصیل شود و هزینه

اسناد خزانه تحصیل شود و عنوان ششه است چنانچه اوراق به فروش نرسیش بابت بشها دولت به طلبکاران 

  ...گذاشته خواهش شش! و در اختیار آنان

  به نظر شما این ایی ارائه کردهرا با هاف فقرزد 97جمهور الیحه بودجه با توجه به اینکه رییس -

 توانا در جهت فقرزدایی عمل کنا؟بودجه تا چه می ان می

. ویحه بودجه به نحو مورد  یشنهاد به توان فقرادایا کردبه نظر من با این بودجه آنچنان که ارائه ششه نما

، بیشترین موضوع مورد موارد ایاد ایرا صرف نظر اا .دور اا هرگونه تردیش فقرآفرین و فسادبرانگیز خواهش بود

در  .دانیم به چه کسانا بایش یارانه نشهیمگویش ما نماهاست که دولت ما، مبحث یارانهبحث در بودجه

شما قرار نیست بشانیش به چه کسانا نبایش یارانه بشهیش بلکه »حالا که بایش در این خصوص به دولت گفت 

به نظر من ت بیری که دراین امینه دولت به کار . «دارنش، شناسایا کنیشبایش افرادی را که نیاا به یارانه 

برد، به نوعا لطیفه یا جو  بیشتر شبیه است، م ل اینکه بگوییم برای اینکه دارو بشهیم، ابتشا بایش ما

 .ببینیم چه کسانا مریض نیستنش تا به آنها دارو نشهیم

صلا به دریافت یارانه نیاا دارنش.گروه اول، افراد تحت  وش  طور حتم دو گروه اواق یت امر این است که به

کمیته امشاد امام و ساامان بهزیستا و گروه دوم هم آنهایا که م اف اا  رداخت مالیات هستنش، اعم اا 

ه اینکه حقوق بگیر باشنش یا بیکار بی نا افرادی که ایر یا در خط فقر هستنشک. اما با وجود اینکه افراد نیاامنش ب

توانیم به حساب همه مردم ورود کنیم و گویش ما نماهاست که ما، دولت سالیارانه کامال مشخم هستنش

، ایرا دولت اا طریق ببینیم چه کسانا به یارانه نیاا نشارنش. در حالا که این هم بی  اا یک ش ار نیست

 .ها ورود داردبانک مرکزی به همه حساب

ها وط به چگونگا  رداخت یارانه دویل سیاسا دارد و خط قرمز دولتهای مربالبته بخشا اا چال 

مهری آنها ها را قطع کنش، مورد بادانش در صورتا که یارانه برخا گروهشود چراکه دولت مامحسوب ما

ها توانستنش رای اگر های نهم و دهم با رداخت یارانه به باانشستهگیرد. این درحالا است که دولتقرار ما

نژاد م تقش بود که یارانه ارثیه  شری ه همه اما بسیاری اا آنان راکسب کننش. ناگفته نمانش که محمود احمشین

گیرد بلکه جز افزای  ها در  ی  گرفته ششه، نه تنها فقرادایا صورت نماهمه مردم است و  رداخت یارانه

، ها تومان درآمش دارنشهانه میلیونحتا کسانا که ما .فساد و اتالف منابع حاصلا در  ا نخواهش داشت

ام که با های گوناگون اعالم کردهگیرد و من اا آن امان تاکنون بارها به مناسبتیارانه به آنها هم ت لق ما

 ای که درموردشیوه

   فقر را کاهش دها؟هاتوانا به دسر از سعاه سعیاآیا دسلت می -

ش و کنترل تورم است. چنانچه دولت در  ا کاه  فقر های شغلا جشیکاه  فقر مستلزم ایجاد فرصت

های . شکوفاساای اقتصادی نیز که ایجاد فرصتدانش که وامه کار شکوفایا اقتصادی استباشش، خوب ما

شغلا را در خود دارد در گرو وجود منابع مالا وام است. در صورت انجام چنین امری، تردیش نیست که 

توانش شاهش کاه  فقر باشش. نخستین اا انواع منابع و امکانات بالقوه و بالف ل ما کشور ما با برخوردار بودن

های انرژی هاست. در صورت  ذیرش این امر،روشن است که قیمت حامل، واق ا ساای قیمتگام در این راه

با تقویت نظام کنش. افزایشا که بایستا کال به خزانه واریز شود. در این صورت و سوخت نیز افزای   یشا ما

مالیاتا کشور باخذ مالیات ااانواع درآمشهای اتفاقا و کلیه دادوستشهاک خزانه دولت اا لحاظ مالا چنان 

تقویت خواهش شش که با استفاده اا بخشا اا منابع مالا به دست آمشه اا این طریق، و جایگزین کردن 

های دیگری همچون ، گروهیافت یارانه رداخت نقشی یارانه بتوان با کاه  هزینه انشگا مشموون در
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  .باانشستگان، م لوون واا کارافتادگان را نیز تحت حمایت قرار داد

ناگفته نمانش که همزمان یا در امتشاد این فرآینش انجام اقشامات دیگری اا جمله واریز درآمشهای اختصاصا 

های ها یا تسهیالت  رداختا به شرکتگاهاا نزد برخا دست، وجوه انباشته ششه هزینهها به خزانهدستگاه

  .. ضرورت دارد،که در فرصت مناسب به آنها اشاره خواهش شش..انتفاعا دولتا و شیوه باا رداخت آنها و

   دسلت نهایا به مردم یارانه باها؟کنیا با توجه به این سضعیت با معیشتیچرا فکر می -

های در خط فقر و ایر خط فقر یارانه  رداخت. درست برعکس هکنم نبایش به گرووجه فکر نمامن به هیچ

 ذیر که منظور افراد و خانوارهای در خط فقر و ایر خط فقر هستنش، اا جمله وظای  های آسیبحمایت اا گروه

شایش سن شمایاری نکنش، اما بش نیست بشانیش که انشیشه و فکر  رداخت یارانه در یکا اا  .اولیه دولت است

در اتاق باارگانا ایران شکل گرفت وبه دولت منتقل شش و من هم در آن امان مشاور  7۰ای دهه هسال

های اقتصادی اتاق بودم و در کنار مهنشس خاموشا در عالا اقتصادی اتاق و رییس مرکز تحقیقات و بررسا

 رداخت یارانه به نحو مورد مخالفت من با قانون و نحوه و چگونگا اجرای آن است، ایرا نحوه  .ارائه آن سهیم

عمل اتالف منابع و فسادبرانگیز است، به همین منظور برای جلوگیری اا هرگونه بشاخالقا، دولت نبایش  ول 

های مالا بالعوض بشهش بلکه بنا به اشاره  رداخت نقشی یارانه بایش با نقش را به افراد مشمول این کمک

با  . به این صورت کهرای افرادی که در یا ایر خط فقر هستنشکاه  هزینه انشگا جایگزین شود. آن هم ب

، بیمه و درمان رایگان، تحصیل درصش تخفی  ۵۰شهری با شهری و بروننقل درونوهای رایگان حملصشورکارت

و استفاده اا واحشهای فروش نرفته مسکن مهر و  رایگان حشاقل دو فرانش اا مقطع  ی  دبستانا تا دانشگاه

ها و نیکوکاران ایجاد کنش و به صورت اجاره در اختیار شهای اراان قیمتا که بایش دولت با کمک شهرداریواح

این افراد قرار دهش مورد اقشام قرار گیرد نه با  رداخت نقشی یا کاویا که هردو جز اتالف منابع و ایجاد فساد 

کاردولت قرار گیرد، فسادی نیز به وجود حاصلا در  ا نخواهش داشت. اما چنانچه به این نحو در دستور 

نخواهش آمش و کسانا که واق ا به کمک دولت نیاا دارنش، مورد حمایت قرارخواهنش گرفت. ضمن اینکه تنها 

  .هزار تومان یارانه نقشی ماهانه آنها خواهش بود 4۵ونقل رایگان این افراد بی  اا هزینه حمل

  چرا نتوانسته در این خصوص نرخی کردن ارز را مطرح کردهبا سجود اینکه دسلت بارها سعاه تک -

  کاری انجام دها؟

نرخا توانش ارا را تکبه نظر من، تا امانا که اقتصاد دولتا دستوری در کشور حاکم است، هیچ نیرویا نما

انشااها به ، میزان ارا دراختیار وعط  ایجادششه برای تبشیل  سکنش.آن هم با این حجم نقشینگا در جریان

نژاد بود که توانست با به تاراج دادن منابع مالا کشور و عرضه ارا. البته بایش یادآورششکه تنها محمود احمشی

دور هزار تومانا، چنش سالا فاصله ارا رسما و آااد را تا حشودی کاه  دهش، که عاقبت آن را نیز همه 

یست. بنابراین نرخ ارا به صورت طبی ا رو به افزای  شاهش بودیم اما در حال حاضر چنین کاری دیگر ششنا ن

. با تردیش ادامه روال کنونا مانع افزای  ، رونشی که م نای آن کاه  قشرت خریش  ول ملا استاست

  .قیمت ارا نخواهش شش

  به نظر شما پشت پرده بازار ارز چیست؟ -

بینا کرده بودنش، ور  نج هزار تومانا را  ی ها و ف اون اقتصادی اا حشود یک سال قبل داگرچه برخا گروه

اما واق یت این است که بااار ارا  شت  رده خاصا نشارد چراکه هرچنش ت یین قیمت ارا اا جمله وظای  یا تنها 

، قیمت ، اما به نظرمن در شرایط ف لا، ی نا با میزان نقشینگا و ارا در اختیاردر صالحیت بانک مرکزی است

  .تر هم باششتوانش گرانست و ماارا واق ا ا

خواهنش در حال حاضر برخا مسووون و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور با ذهنیت اقتصاد دولتا ما
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های اقتصادی که در های آااد را در کشور ما  یاده کننش که نتیجه آن جز نابساماناقوانین مربوط به اقتصاد

کننش که هرچه قیمت ارا افزای   یشا نخواهش بود. برای م ال اعالم ما شرایط ف لا در آن گرفتار ششه ایم

شود، بایش اا آنها  رسیش در کجا و در چه کشوری با اقتصاد وارداتا این کنش، صادرات غیرنفتا نیز بیشتر ما

 کار ششنا است؟ 

 ؟ری دکنا  بازار به هم میچرا دسلت هر تصمیمی برای کنترل بازار ارز اتخاذ می -

ها و خواهنش همان فرمول، ماانشدر حال حاضر برخا اا مسووون که در اقتصادهای آااد دنیا درس خوانشه

های جاری در اقتصاد آااد را در اقتصاد متمرکز دستوری دولتا ایران  یاده کننش. کاری که به هیچ روی نسخه

د مقاومتا هستیم، ی نا اقتصاد ما به کار ششنا نیست. اا این رو با وجود اینکه ما ظاهرا به دنبال اقتصا

، سط  انشگا برقرار به ویژه در کالنشهرها با توان اقتصادی مردم مضاع  یا بیشتر و رفاه کمتر نیاا دارد

ای که در کشور طور کلا بایش بگویم این سط  انشگاخوانش. اا این رو دچار اقتصاد ریاضتا ششه ایم. بهنما

 3۵تا  3۰جود دارد، متناسب با وض یت ما نیست بلکه متناسب با اقتصادی است که و به خصوص در تهران و

هزار دور درآمش سرانه دارد. اا این رو در شرایط ف لا، طبقه متوسط جام ه که اا آنها به عنوان طبقه مولش و 

  .انش، در خط فقر یا ایر خط فقر قرار گرفتهشودترین طبقه جام ه یاد ماشری 

، برای اقتصاد های جاری در اقتصاد کشورهای با اقتصاد آااد و صادرات محوراین است که سیاست واق یت

. اگر اشتباه نکنم و دستوری است هرگز کاربرد نشارد. اقتصاد کشور ما اقتصادی وارداتا است ایران که دولتا

. بنابراین ارا اراان برای اقتصاد ما به ریممیلیارد دور صادرات غیر نفتا دا 20، تنها میلیارد دور واردات 6۰با 

  .مراتب بهتر اا ارا گران است

 توانا جلوی اف ایش نرخ ارز را بگیرد؟آیا دسلت می

. اگرچه درصش اقتصاد آن در دست دولت است، چنین کاری ششنا است ۸۰من م تقشم در کشوری که  .بله

را انجام داد چراکه اقتصاد آنها آااد است. اما در کشوری م ل  توان چنین اقشاماتادر اقتصاد ارو ا و آمریکا نما

، اما با توانش جلوی افزای  قیمت ارا را بگیردایران که اقتصاد دستوری دولتا در آن حاکم است، دولت ما

کننش دهنش و اعالم ماگیرد، این کار را انجام نماالش اع قرار ماتوجه به اینکه منافع برخا اشخاص تحت

شود جلوی افزای  قیمت ارا را گرفت. اما سوال من در این باره این است که چطور ه با بگیر و ببنش نماک

توانش انجام دهش اما این یک کار را نمادولت هر اقشاما راکه مایل است بشون مشورت و دستوری انجام ما

ا دادوستش آااد ارا، خروج ارا، ورود توان نرخ ارا را دستوری ت یین کرد. بایش برای مشتگویش نمادهش و ما

ای . میزان ارا در اختیار براساس برنامهممنوع اعالم شود ...، حتا بشون انتقال ارا وکاوهای غیر ضرور

  ...مشخم تخصیم داده شود و برگشت ارا حاصل اا صادرات اجباری اعالم شود و

ای جشی ، اما به هر دلیل به گونهرانا ارا را بگیردتوانش جلوی گواق یت این است که دولت به راحتا ما

  ها چیست ؟وچرا؟الواسطه صرافهای ارا معآماده ورود به این بحث نیست.م نای عرضه رواانه ارابه دول

   چه سرنوشتی در انتظار پول ملی کشور است؟با توجه به اف ایش نرخ ارز

ه کشورها یک وظیفه اصلا بیشتر نشارد و آن هم حفظ رییس بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس، در کلی

اراش  ول ملا یاحفظ قشرت خریش آن است. اما در حال حاضر بانک مرکزی بیشتر درگیر چک، سفته و باای با 

یابش. و به گفته م جزه گران اقتصاد اوراق قرضه است. در حالا که اراش  ول ملا ما روا به روا کاه  ما

جهانا دوم، کاه  قشرت خریش  ول ملا جنایتا اقتصادی است که قابل جبران نیست اما آلمان  ب ش اا جنگ 

واق یت این است که برای حفظ و نگهشاری ثبات قشرت خریش  ول، ما نیاا داریم تا در جام ه و کشوری قانونمنش 

آیش که در اد ماشود، بالیا به سر اقتصانشگا کنیم امانا که جام ه قانونمنش نیست و به قانون عمل نما
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  .حال حاضر به سر اقتصاد ما آمشه است

  توانا بازار ارز را کنترل کنا؟می« اسراق ارزی»به نظر شما بانک مرک ی با انتشار -

توان گفت که صاحبان سرمایه این طرح، برای کاه  نرخ برابری ارا طرح مناسبا نیست و به جرات ما

طور قطع برای آن دسته اا افرادی که  ول و سرمایه در خارج اا بهخارجا اا آن استقبال نخواهنش کرد اما 

تواننش اوراق تضمین ششه دولت را با چنشین های خارجا ماکشور دارنش قابل توجه است و اا طریق بانک

، برابر سود جاری درخارج خریشاری کننش اما اینکه دولت صرفا و با اتکاء به این طرح مشکل بااار ارا را حل کنش

  مضر استن.با م نا وخت ریالارای با  ردا راقصشور او،اما . ذیر نیستبه نظرم امکان

ه کردنا کچناین سال پیش صادرکنناگان  پیمانی را به نام پیمان ارزی با بانک مرک ی امضا می-

  حاصل از صادرات را به کشور برگرداننا س به بانک مرک ی بفرسشنا.براسان آن  ناچار بودنا تا ارز

های توانا یکی از راهاما حاال چنین پیمانی سجود ناارد. به نظر شما برگردانان پیمان ارزی می

 مقابله با سوداگری در بازار ارز باشا؟

کننش، اا بله تاحشودی، واق یت این است که قبل اا انقالب هم، تجار مکل  بودنش  ول جنسا را که صادر ما

. ب ش اا انقالب هم مشتا صادرکننشگان مکل  به سپردن  یمان ارای شطریق شبکه بانکا به کشور برگردانن

شش، صادرکننشه دیگر بودنش. در آن امان اگر تا ظرف ش  ماه ارا حاصل اا صادرات به حساب بانک واریز نما

اجااه صادرات نشاشت چراکه در آن امان  ولا در کشور وجود نشاشت و منابع مالا و سرمایه به این شکل در 

های ب ش اا انقالب دیری نپاییش که  یمان ارای لغو شش و در نهایت این کار اما در سال .مانشکشور باقا ما

ای یک میلیارد یورو هم اا منجر به خروج سرمایه اا کشور شش. به عنوان م ال در حال حاضر اگر صادرکننشه

توانش این منابع مالا را به ریز کنش بلکه ماطریق صادرات به دست بیاورد، گویا وام نیست آن را به خزانه وا

های خارجا منتقل کنش بنابراین به صورت کلا صادرکننشگان صادرات انجام هر حسابا که بخواهش در بانک

کننش. به این م نا که های خارجا خود واریز ماآورنش و به حسابدهنش اما  ول آن را به کشور نماما

  .گرددشود اما وجوه حاصل اا آن به کشور برنمااسرمایه به صورت کاو صادر م

اما دولت بایش به این سوال  اس  دهش که مگر خروج ارا اا کشور بی  اا یک مقشار مشخم ممنوع نیست؟ 

شود و به ویالهایا در دوبا، اا کشور خارج ما ...هایا همچون سه هزار میلیارد تومان و س چطور رقم

 شود؟. تبشیل ما..ونکوور، جنوب فرانسه و

توانش آن را رصش کنش خبر است یا نماتوانش ادعا کنش که اا خروج سرمایه اا کشور بابه نظرم دولت نما

های شود و نه جز این بصرافاها و یا صادرات کاو انجام ماچراکه سرمایه یا اا طریق بانک، یا صرافا

 کننش را در اختیار دارنشمارسما شماره ملا همه افرادی که به آنها مراج ه 

خارجی گذاردها آیاامیای به جذب سرمایهتوجه به اتفاقاتی که دراقتصاد کشور رخ می با

 هست؟

گذاری آنچنان که بایش و شایش مهیا درصش است و شرایط سرمایه 3۰تا  ۲4در کشوری که سود تسهیالت 

تورم واق ا، با فرار سرمایه دست به گریبان نیست و به دلیل کاه  مستمر قشرت خریش  ول ملا ناشا اا 

گذار خودی گذاری در م نای واق ا آن انجام شود؟ اگر به هر دلیل سرمایهاست چگونه ممکن است سرمایه

های جذب ترین قانونکنیش، با وجود اینکه ما یکا اا  یشرفتهکنش به کشام دلیل فکر ماگذاری نماسرمایه

گذاری در ایران باشش. اگر دولت به دنبال جذب گذار خارجا مایل به سرمایهم سرمایهسرمایه را در اختیار داری

گذاران بوما فراهم کنش در آن گذاری را برای سرمایهگذار خارجا است، اول بایش شرایط سرمایهسرمایه
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هم به ها با همین سود باوی بانکا گذار خارجا هم جذب خواهش شش. در حال حاضر بانکصورت سرمایه

انش. بنابراین، کسا با این دهنش و  روسه سخت و دشواری را برای این منظور لحاظ کردههرکسا وام نما

  .گذاری کنشتوانش سرمایهشرایط نما

در مورد اقاامات اتاق مشترک ایران س انگلیس در زمینه اف ایش مهادالت تجاری دس کشور توضیح 

 گلیس موفق شاه است مشکالت بانکی تجار را حل کنا؟دهیا. آیا اتاق بازرگانی ایران س ان

دهش این است که در رابطه تنگاتنگ با اتاق کاری را که اتاق مشتر  ایران و انگلیس انجام داده و ما

، در حش ممکن مسایل و مشکالت باارگانا بریتانیا و ایران که همتای انگلیسا اتاق ایران و انگلیس است

گذاری آنها باشیم اا امکانات سرمایه –های باارگانا انگلیس برطرف کنش،  ذیرای هیات اعضا را در دادوستش با

بریم یا به باادیش آن اتاق برای یافتن طرف کاری برای اعضای خود استفاده کنش، هرگاه هیاتا به انگلیس ما

، اخذ برقرار کنیم رویم با دعوت آن اتاق اا اعضای  جلسه گردهمایا با اعضای خودماناا نمایشگاها ما

 های اقتصادی انگلیس در تماس باشیمویزا برای اعضا را تسهیل کنیم، با بخ  اقتصادی سفارت و موسسه

یا هر مساله دیگری اعضا را یار و مشد باشیم اما مساله کنونا بانکا  ، گمرکاو در صورت بروا مشکل بانکا

داری خانم تاچر و نماینشه ، وایر خزانههای باسابقهبا آنکه رییس اتاق همتای انگلیسا ما یکا اا لرد

وایر انگلیس در مورد مسایل باارگانا با ایران است، او با وجود کوش  درخور توجه وی کاری انجام نخست

. با این نششه، چه مساله و مشکل بانکا بی  اا آن که اقتصادی باشش سیاسا و دور اا وظای  اتاق است

ها اقشاماتا در شرف انجام است. به هر روی بایش یادآور شوم که ما با انگلیس انکحال در مورد برخا ب

گذاران انگلیسا به ایران گونه مشکلا نشاریم. تنها مشکل صشور آسان ویزا برای ورود باارگانان و سرمایههیچ

ق مشتر  بلکه است که  یگیر تسهیل آن هستیم. به هر روی در مورد حل مشکل بانکا کنونا، نه تنها اتا

توانش کاری انجام دهش چراکه اقتصاد این کشور، اقتصادی آااد است و دستورات دولت دولت انگلیس هم نما

مشکالت بانکا  .دهنش که برای آنها مشکل ایجاد نکنشکننش. آنها بیشتر کاری را انجام مارا اجرا نما

ها در نا که با توجه به سهامشار بودن آمریکایاشود. به این م ای کالن است که به آمریکا مربوط مامساله

های خود با کشورهایا م ل ایران نیاا به اجااه اا آمریکا دارنش و ها برای انجام ف الیتهای انگلیس، بانکبانک

تواننش دست اا  ا خطا هراسنش. اا این رو، برای ارتباط بانکا با ایران، نماهای میلیاردی آمریکا مااا جریمه

  .نشکن

این خصوص اتاق میلیون پونای که ایران ازانگلیس طلب دارد  به کجا رسیاآیا در 450ای ماجر

 مشترک اقاامی کرده است؟

ای در این خصوص نشارد و مشکالت سیاسا و همچنین مشکالتا اا این دست بایش اتاق مشتر  وظیفه

گاه دولت اا مذاکره و جلو رفتن باا  توسط دولت  یگیری شود اما وظیفه اتاق مشتر  نیز این است که هر

مانش، به شیوه خودش وارد مذاکره شود البته به درخواست دولت. ناگفته نمانش که اتاق اا طریق همتای 

ها هم تاحشودی آن انگلیسا خود در لنشن در حش امکان اقشاماتا در این خصوص انجام داده است که رسانه

  .انشرسانا کردهرا اطالع

 لیس از اتحادیه ارسپا تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟خرسج انگ

حتا با هزینه ایادی که بایش  .رسش خروج انگلیس اا اتحادیه ارو ا درنهایت به نفع آن کشور باششبه نظر ما

بر روابط تجاری ایران و انگلیس، برخالف نظر بسیاری اا کارشناسان، « برگزیت» رداخت کنش اما در مورد تاثیر 

باورم که خروج انگلیس اا اتحادیه ارو ا به نفع ایران است چراکه در حال حاضر اتحادیه ارو ا و انگلیس به براین 

تر اتحادیه ارو ا اکنون به دو قسمت کننش. به بیان روشنصورت جشاگانه برای حضور در بااار ایران تالش ما
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توان ن با هم در رقابتنش. بنابراین در نهایت ماهر کشام جشاگانه برای افزای  همکاری با ایرا .تبشیل ششه است

گفت این موضوع به نفع کشور ما خواهش بود. ناگفته نمانش که در شرایط ف لا انگلیس برای کار با ایران تمام 

جز مساله بانکا  دهش و مشکلا هم جز صشور ویزا برای اتباع  با این کشور نشاردتالش خود را انجام ما

 . قابل تحمل است و در هر حال برطرف خواهش ششکه البته آن هم 

مستقیم از سوی انگلیس در ایران انجام شاه یا اینکه رفت س گذاری آیا بعا از برجام سرمایه

 آماها صرفا در حا فاینانس بوده است؟ 

یا  گذاران داخلا هم تمایلدر کشوری که به علت نوسانات نرخ ارا، تورم و نبود ثبات اقتصادی حتا سرمایه

گذاری کننش؟ برای ها بیاینش و به صورت مستقیم سرمایهگذاری نشارنش، چطور توقع داریش خارجاامکان سرمایه

گذاری در کشور کاه   یشا کنش اما به دنبال گذاری داخلا و خارجا بایش ریسک سرمایهافزای  سرمایه

نشینا گذاران بیشتر عقبششه سرمایه اتفاقات اخیر، نه تنها این ریسک کاه   یشا نکرده است بلکه باعث

  .کننش

 بینیا؟انااز رسابط تجاری س اقتصادی ایران س انگلیس را چطور میچشم

توان گفت انگلیس تنها کشوری است های باارگانا ایران است و به جرات ماترین طرفانگلیس اا قشیما

. اما ااآنجا که اقتصاد انگلیس طع نششه استکه در طول تاری  هیچگاه روابط باارگانا خارجا آن با ایران ق

اقتصادی آااد است، مادام که اقتصاد ایران دستوری و دولتا باشش و بخ  خصوصا ما برای ت امل با 

های انگلیسا اا توان چنشانا برخوردار نباشنش توس ه روابط اقتصادی دو کشور درحش انتظار نخواهش شرکت

رسش با اولین وگوهای متبادله میان تجار دو کشور به نظر ماها و گفتوآمش. البته باتوجه به رفتبود

گشایشا که در امور سیاسا منطقه ایجاد شود روابط اقتصادی دو کشور نیز درسط  درخور توجها رو به 

شکوفایا خواهش رفت. به باور من بر خالف تصور، انگلیس و آمریکا به توس ه روابط اقتصادی با ایران عالقه 

، اقتصادی ه دارنش. البته این عالقه دلیل ارادت آنها به ما نیست بلکه منافع ایادی که موق یت جغرافیایاویژ

ایران درسط  منطقه برای آنها دارد بی  اا همه مشوق آنان برای توس ه روابط با ایران است. اما بایش توجه 

چابک، آگاه به امور، هوشمنش و  اکیزه داریم  گیری اا این ویژگا نیاا به داشتن دولتاداشت که ما برای بهره

برقراری و طور نمونه در حالا که به دویل ایاد در شرایط کنونا وامه . بهکه بتوانش  اسخگوی مسایل باشش

 44های اصل توس ه روابط اقتصادی دو کشور، تقویت بخ  خصوصا و در نخستین گام اجرای سیاست

های سابق ووحق و اتاق باارگانا ایران که اجرای آن بسته و بسان دولتاست، دولت بتوانش کمر همت به 

  .انش عمل نکنشتاکنون هیچ قشما دراین امینه برنشاشته

جمهوری راه پیاا کرد  قول داد از جایگاه بخش خصوصی در زمانی که آقای نهاسنایان به ریاست

 ؟دسلت دفاع کنا. به نظر شما تا چه حا این سعاه تحقق یافت

 رس  این است که آیا منظور آقای نهاونشیان اا توجه و کمک به ف اون بخ  خصوصا این بود که ف اون 

تر دارنشگان کارت باارگانا را ناچار به  رداخت م ادل سه درصش عملکرد خود به اتاق اقتصادی به بیان روشن

وصا نکرد بلکه عالوه بر بالیا که با باارگانا کنش؟ به باور من آقای نهاونشیان نه تنها کمکا به بخ  خص

برقراری قانونا  رداخت سه در هزار عملکرد دارنشگان کارت باارگانا به باارگانان، تولیش و صادرات کشور وارد 

دار و ذهنیت اقتصاد دولتا را با فربه کردن انشام اتاق، جایگزین تفکرخصوصا کرد، قانونمنشی اتاق را خششه

جمهور، های ایشان به عنوان م اون اقتصادی رییسها و اظهارنظره براین باورم که صحبتطور کلا بنش. بهکرد

  .نه تنها به سود بخ  خصوصا نیست، بلکه به سوداقتصادکشور هم نیست
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 کنا؟به نظر شما اتاق بازرگانی فعلی به سظای  خود  به درستی عمل می-

ها های باوترین مقام نظام، دولتاهمچنین رهنمود براساس اصالح موادی اا قانون برنامه چهارم و .خیر

نفر اا اعضای اتاق  ۲۰بایست اا هر نظر اا جمع ف اون بخ  خصوصا خارج شونش اما در حال حاضر حشود 

بنابراین این سوال وجود دارد که چرا با وجود تاکیشات فراوان در این خصوص،  .باارگانا همچنان دولتا هستنش

دهنش در حالا که اتاق باارگانا اقشاما انجام نما روج نماینشگان دولت اا اتاق باارگاناها برای خاتاقا

، ریشه در مت لق به ف اون بخ  خصوصا است؟ واق یت این است که بسیاری اا م ضالت اقتصادی کشور

یش در چنین گردد. با وجود اینکه دولت نباتوجها به قانون برمافساد دارد که علت همه آنها نیز به با

هایا حضور داشته باشش، هنوا این اتفاق نیفتاده و نماینشگان دولتا به عنوان عضو هیات نماینشگان دستگاه

در اتاق باارگانا حضور دارنش چراکه ف اون اتاق باارگانا تمایل دارنش که در این امینه به قانون عمل نکننش و با 

  .باشنشنماینشگان دولت به هر دلیل در تماس نزدیک 

عالوه بر این بایش به این نکته اشاره کرد که اتاق باارگانا براساس آنچه در قانون اتاق ت ری  ششه است، 

دارای دو وظیفه مشخم است. یکا کمک به توس ه اقتصادی کشور اا طریق دادن مشورت به قوای 

تاق باارگانا اا جمله دریافت گانه که در قانون هم به صراحت بیان ششه است. دیگری حمایت اا اعضای اسه

. و همچنین ملزم کردن آنان برای عمل به قانون. اما در حال حاضر با آنکه جایگاه ..شان اا دولت ومطالبات

اتاق در تهیه و تشوین مقررات اقتصادی مشخم ششه است اتاق باارگانا نه تنها نقشا در 

ر قانون مشخم ششه، در جایگاه واق ا خودش قرار های اقتصادی نشارد بلکه براساس آنچه دسیاستگذاری

  .نشارد

های خارجا در ایران و عالوه بر آنچه گفته شش، یکا دیگر اا وظای  اتاق این است که در امینه حضور هیات

همچنین تسهیل سفر ف اون بخ  خصوصا به خارج اا کشور، ف الیت کنش و دست ف اون اقتصادی را در 

شان بگذارد. همچنین اطالعات تجاری مورد نیاا برای افزای  مبادوت تجاری، ومبادله دست همتایان خارجا 

های تجاری، در اختیار ف اون اقتصادی قرار دهش. اما متاسفانه در این امینه نیز اقشامات انجام ششه هیات

 .حاصل چنشانا نشاشته است

 ها از اتاق ناارنا  چیست؟دسلتی دلیل اینکه فعاالن اتاق بازرگانی تمایلی به بیرسن رانان -

ها در اتاق باارگانا به نفع آنهاست و ف اون ها به این قانون این است که حضور دولتاتوجها اتاقاعلت با

تواننش برخا اا کارهای خود را با دردسر کمتری انجام دهنش. به همین دلیل بخ  خصوصا اا این طریق ما

برای حضور به عنوان عضو هیات نماینشگان در اتاق باارگانا نیز چنش  است که حتا برخا ف اون اقتصادی

کننش تا در انتخابات اتاق باارگانا رای بیاورنش. در حالا که اتاق باارگانا مطلوب اتاقا صش میلیون هزینه ما

ود که ای نشاست که هیات نماینشگان آن متشکل اا تجار مجرب، خوشنام و موفق باشش و انتخابات آن رسانه

 حاصل آن جز فساد فراگیر و همه جانبه نخواهش بود

به نظر شما سیستم رای گیری اتاق بازرگانی س انتخابات آن نادرست است س شما مخال  آن  -

 هستیا؟

های باارگانا چنین انتخاباتا شایسته اتاق باارگانا نیست چراکه به عقیشه بنشه، برای انتخابات اتاق .بله

ای انجام داد بلکه بایش ف اون بخ  خصوصا به دنبال بهترین و تواناترین اشخاص برای انهنبایش تبلیغات رس

حضور در هیات نماینشگان اتاق و بر عهشه گرفتن ریاست اتاق باارگانا باشنش و او را به اتاق بیاورنش. در دنیا نیز 

کنش. ها ورود نماام به صشراتاقهای وروال کار این گونه است که کسا با تبلیغات و بشون داشتن صالحیت

دهشکه کننش تا وارد اتاق شونش و این نشان ما، چنش صش میلیون تومان هزینه مااما در کشور ما برخا افراد
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ورود به اتاق برای آنها همراه با سود به مراتب بیشتری است. البته این به هیچ روی به این م نا نیست که 

هستنش، صالحیت نشارنش، بلکه منظوراین است که قانون وشیوه اداره اتاق اا نظر افرادی که در اتاق باارگانا 

  .من به م نای واق ا کالم ناراست ومستلزم باانگری فوری است

شود، به این م ناست که ای و با هزینه همراه ماواق یت این است امانا که انتخابات با تبلیغات رسانه

شود. در این میان بایش به این نکته یت در این امینه اد و بنشهایا انجام ما شت آن فساد وجود دارد و در نها

ای نیست توجه داشت که مالقات با مسووون دولتا و برقراری ارتباط با آنها در حالت عادی کار چنشان ساده

کننش، ا مااما امانا که ف اون اقتصادی به عنوان عضو هیات نماینشگان اتاق باارگانا در اتاق حضور  یش

های مختل  نماینشگان دولت را مالقات کرده و حتا با اشخاصا م ل م اون وایر تواننش طا نشستما

ها هفت خوان رستم را طا نکننش، برای حضور در وب  کننش. اا این رو برای اینکه برای مالقات با دولتاخوش

 .آورنشاتاق به تبلیغات روی ما

 مخالفیا؟چرا شما با کارت بازرگانی  -

بایش یادآور شوم که به تحقیق در هیچ کشوری جز ایران صادرات کاو و خشمات مستلزم داشتن کارت باارگانا 

نظر اا و  رداخت هزینه گزاف ساونه به اتاق، دولت و این اواخر سه در هزار عملکرد دارنشگان کارت، صرف

صشور کارت باارگانا بنا به اشار تحمیل بر هزینه تولیش های ناشا اا . هزینهفساد بر انگیز بودن آن وجود نشارد

آن هم به نحوی که تولیشات بوما ما حتا در  و به تبع آن افزای  نهایا تولیش و مان ا فراراه تولیش است

  .داخل کشور قادر به رقابت با کاوهای مشابه وتولیش خارج نخواهش بود تا چه رسش به صشور به خارج

کنم در هیچ جای دنیا حتا در کشورهای عقب مانشه برای تجارت خارجا، کارت تکرار ما قابل تامل اینکه

رو باارگانا وجود نشارد. تنها کارت عضویت در اتاق باارگانا م رف تاجر بودن آنان است و نه جز این. اا این

  .ام که کارت باارگانا بایش با کارت عضویت جایگزین شودبارها  یشنهاد کرده

 خاصی داریا که بیان کنیا؟ حرف -

بایش  ذیرفت که انشگا به سبک ف لا و با اختالف طبقاتا موجود، مناسب کشوری ماننش ایران نیست. 

بنابراین بایش استانشارد انشگا در ایران مورد توجه قرار بگیرد. برای این منظور ضرورت دارد که صادرات 

... در دستور کار قرار قیمت مناسب، ثبات اقتصاد ویفیت و  ذیری، تولیش با کغیرنفتا، افزای  قشرت رقابت

رود. بنابراین ما برای دستیابا گیرد اما با وض یتا که دولت و اتاق باارگانا در آن قرار دارنش، کاری  ی  نما

ساای دولت نشاریم چراکه دستیابا به ای جز کوچکبه توس ه اقتصادی و افزای  رفاه انشگا جام ه چاره

امری محال است که ها و همچنین اقتصاد متمرکز دستوری دولتا وس ه اقتصادی با وجود خصولتات

مالحان اننشخو کن که ما شی، چو دخلت نیست، خرج آهسته ترآن سراغ نشاریم. به گفته سای هم ااسابقه

 .رودیسرودین اگر باران به کوهستان نبارد به سالا دجله گردد، خشک 


