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 سخن ماه:
 

 الیحه بودجه، وعده ها و رویه های مخرب

 
 امینیدکترامیرهوشنگ                                                                                                                    

کهپیش از    با  این برآن بودم  فه  حهبه حکم وظی قدیم الی نه  ت به قوه مقن جه  بود

م به روال بیشترین سا ی  تجربی –آن، متناسب بابضاعت علمی   دست کم رونمایییا

ل های گذشتتتته آن را مرور ونقدی برآن قلمی کنم،  اما بزدازرونمایی توستتتر  دکتر 

سازمان برنامه و سند  صرف نظر کنم،بودجه بهترآن دیدم که  نوبخت رئیس  زیرا این 

برخی سخنان رئیس سازمان برنامه وبودجه نیازی به نقد وبرسی  کسری آشکار وبا

  .ندارد

 ستتتتاالنه کو کشتتتتوریکی از ایربخش ترین ناگفته پیداستتتتت که بودجه به هرروی   

مدیریتی کشتتورازیس ستتو، بخشتتی ازبرنامه توستتزه اقتصتتادی میان مد   ابزارهای

راستتتتین بودن آن درگروی کم یابیش نگونگی  الزمه ِ وکشتتتورازستتتوی دیگراستتتت 

 . استدسترسی تهیه کنندگان آن به آماروارقام واقزی مربوط 

چه نبنابراین پیش از بیان هرنکته یی درباره بودجه مورد اشاره باید یادآورشوم که آ   

داده هایی کال یا بیش تر ناشتتی دراین الیحه را داده های  مربوط نامیده می شتتود، 

که به احتمال قوی یا به کلی با واقزیت  آن استتتاز تصتتورا  تهیه  یا ارائه دهندگان 

همخوانی ندارد یا دست باال نندان به آن نزدیس نیست،زیرا به طور قطع هیچ یس از 

اقتصتادی کشتور ودرراآ آنها، تهیه کنندگان الیحه بودجه دستت اندرکاران اداره امور 

ست ازامکان ارائه کم وکیف  داده ها ی در پیش برخوردار ست که  .نی ازاین روتردیدنی

                               الیحه ارائه شده الیحه ایست که بیشتر براساآ حدآ وگمان یا

ست نه     شده ا صور تهیه وارائه  ضیا  مت ستینه ها.دلیو این ادعا اینکه درحال فر را

حاظر نه میزان تولید و صادرا  و فروش نفت و گاز وپتروشیمی کامال برکسی روشن 

 است، نه قیمت آن ونه وضزیت تحریم ها وبه ویژه امکانا  نقو و انتقال پول .
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مایی الیحه بودجه، مراستتتتم  در      زداز اظهار نظر درمورد میزان رون دکتر نوبخت ب

در صتتتدی بودجه به وجوه حاصتتتو از فروش نفت، که روشتتتن نیستتت 71وابستتتتگی 

نراایشتتتان که دررشتتتته یی از علوم دارای حد یا قدر  اجتهاد می باشتتتند، وجوه 

ست درآمد می نامند وظاهرا میان این دو  سرمایه ا صو از فروش نفت را که عین  حا

زان اساآ می به دورازهرگونه پایه وورمایه نیز تفاوتی قائو نیستند؟ یزنی درآمد وس

، ه انددالراعالم کرد 14بشکه هر ازقرار درروز،ه میلیون بشک7.1تولید وقیمت نفت را 

 خوددلیو ناراستی الیحه است.که همین 

اما مهمتراینکه ایشتتتتان درمورد کاهش درآمدها فرموده اندکه ما این کاهش را با    

الیحه عکس درحالی که به طور نمونه ، برخی هزینه ها جبران خواهیم کرد کاهش

 مالحظه می شود که:آن را نشان می دهدو به طور نمونه 

در موردکاالهای اساسی بی توجه به اینکه یکی ازدالئو اصلی بروزاندیشه بهینه  –

داخت ستتازی یارانه ها که درخوِدعنوان بهینِه ستتازی مستتتتریا پنهان استتت حذف پر

عام وفراگیر یارانه ها با هدِف کاهش هزینه های دولت بوده استتتتت. اما با مرورحتا 

میلیارد دالربه  74گذزاِی الیحه بودجه، بنا به اشاره مالحظه می شود که با تخصیص

در حالی که نرخ برابری  آنهم تومان برای تامین کاالهای اساسی، 4744نرخ هر دالر

برای  زیرشتتتده استتتت، به هریس دالر تخصتتتیص یافتهتومان تستتت 1144دالردرالیحه 

درصد یارانه تزلد گرفته است.در حالی که یکی 74تومان یا  7144کاالهای اساسی 

از دالئو بهینه سازی یارانه ها ،حذف این نوع یارانه عام وفراگیر وپرداخت یارانه صرفا 

آستتیب پذیر بوده استتت.نواین اولین رقم هزینه جدیدی می باشتتد که  های به گروه

،یا  مییلیارد تومان استتت و به بودجه ستتال آینده اضتتافه شتتده استتت   77444بالغ بر

میلیارد 47144میلیاردتومان عالوه بر مورد باال و 747444اختصتتا ی مانند رد دیگرامو

قدی نه ن یارا بار  مان  اعت مان  47144، تو یارد تو ندان میل کارم بت افزایش حقوق  با

به حکم اصتتتول و مبانی به حکم  درشتتترایر اقتصتتتادی حاکم وبازنشتتتستتتتگان که 

میلیارد 7444رقم ، یا اقتصادسیاسی به مزنای دانش اداره امور باید تثبیت می شد.

هزار ملیارد تومان نیز برای  91444تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و

ستتتود پرداختی به و . . . بی توجه به مواردی  مانند  متاستتتتمراراجرای طرل ستتتال

 1444،یاوابستتته که رقم آن ستتر به فلس میزند ستتدرده های نزد بانس های دولتی و

میلیاردهزیته مقابله با فقر، ویا هزینه های مستتتتتمرحمو بر واحدهای مستتتتکونی 

نزین اینکه عنوان شده است که قیمت بویا  خالی موسسه های دولتی و وابسته 
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تومان باقی می ماند که درواقع با توجه به گفته دکتر نوبخت  7444درهمان ستتتط   

ازاین بابت درآمدی عاید دولت نمی شتتود.اما نگفته استتت که با کاهش قدر  ریال، 

یزنی درآمد دولت درصد یارانه است  74همذاه با ننانچه قیمت بنزین افزایش نیابد، 

 . و . . از این بابت کاهش می یابد

پایان سخن اینکه بودجه سال آینده صرف نظر از واگذاری بحش عمده مایملس دولت 

 .  بابت بخشی از بدهی های دولت با بی سابقه ترین کسربودجه تاریخ

 7931آذر72نزت ازجهان ص  

                                                      ***** 

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه هیان مدیره اتاق ایران و انگلیس

یکصد و هشتادمین جلسه هیا  مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و مزادن ایران و انگلیس راآ ساعت    

و    مدیره و اعضاء علی البدلایکلیه اعضاء هوال مزمول با حضور ، طبد ر42/43/31روز سه شنبه  71:44

 تشکیو و برگزار گردید.هیا  مدیره  مشاوران

ارتباط با انگلیس مبادله شد. سدس مهندآ در در این جلسه نخست اخبار اقتصادی کشور به ویژه    

 یدوستانخاموشی درباره  وضزیت اقتصادی کشور، داستان عمان را مطرل و عنوان کردند باید کاری کرد که 

 از دست خارج نشوند.مانند عمان این ننین 

 نس ویژه ای ی مطرل و قرار شد« حقوق کسب و کار دیدبان»پروژه پس ازآن با ورودآقای بابس نورایی و طرل و

(https://www.aparat.com/Arman_Iranian_legal_and_Ecomomic)  در اختیار اتاق گذارده شود که ما

 آن را در سایت اتاق نصب و اعضاء از آن بهره گیری کنند.

 .سدس دکتر امینی قرارداد تهیه و نصب سایت اتاق را مطرل و قرار شد به نحو مطلوب مورد اجرا قرار گیرد 

 سفر به شیراز قرار شد هفته آینده یا دو هفته دیگر انجام شود. درمورد 
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 استفسار ودر  آقای نورایی از درمورد درخواست اتاق مبنی بر یبت مجدد اتاق در یبت شرکت ها قرار شد

 موضوع را از طرید حقوقی دنبال کنند. صور  نیاز 

 پایان پذیرفت. 71:44جلسه راآ ساعت 

 لخصصی اتاق برگزاری جلسه کمیسیون های

هشتمین جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی،  جلسه کمیسیون بازرگانی، صنزت و فن آوری های نوین:

با حضور آقایان علی  70:44رأآ ساعت  77/43/31صنزت و فن آوری های نوین در سال جاری، روز دوشنبه 

اصفهانی، ابوالفضو نقیب، علیرضا مناقبی، محمد سزید ضرابیان، علیرضا هشترودی، سید رضی سید 

اقبالیون، محمود توتونچیان، پرویز شکرانی، مرسو صدید، علی حمزه نژاد، کاظم اسدی کیا، محمد مبشر، 

  و خانم ها نسیم توکو و سودا نژادی در محو دبیرخانه اتاق تشکیو و برگزار گردید.

طبد دستور نحست جلسه، این در 

موضوع انتخابا  هیأ   حلسه

مطرل وبا توجه به رئیسه کمیسیون 

در سال جاری ره اینگه هیا  مدی

،  موافقتبه ا نبانتخاب شده است 

اعضای هیأ  رئیسه در سمت خود 

 ابقا شدند.

سدس به مبادله اخبار اقتصادی در 

زمینه بازرگانی، صنزت و فن آوری 

دند. همچنین درباره مشکال  مربوط دا پرداخته شد و هر یس از اعضاء به نوبت اخبار حوزه کاری خود را ارائه

به واردا ، یبت سفارش، انتقال وجه، و ترخیص کاال صبحت شد. در ادامه، آقای دکتر صدید سرمقاله اخیر 

دکتر امینی در روزنامه جهان صنزت درباره لزوم برگشت کامو ارز حاصو از صادرا  را برای حاضران در جلسه 

 .تندمطرل ودرباره آن به گفت و گو پرداخ

 پایان یافت. 78:44جلسه در ساعت 

روز  74:44ستتاعت رأآ  هشتتتمین جلستته ماهانه کمیستتیون وذا و داروجلستته کمیستتیون وذا و دارو:  

حستتن بیس محمدزاده، محمد  رئیس کمیستتیون،، با حضتتور آقایان علیرضتتا مناقبی،77/43/7931دوشتتنبه 
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علی مویقی، عطاء هللا میرمزینی، 

محمد مزماری و محمود توتونچیان، 

نه  نیما احمدخانی در محو دبیرخا

 اتاق تشکیو و برگزار گردید.

نخست بر اساآ دستور جلسه، 

در حوزه وذا و دارو اخبار اقتصادی روز

مبادله شد. سدس درباره مسائو 

ارزی و مشکال  اقتصادی اخیر گفت 

از  گوناگون وبرخی مسائو و گو 

و مشکال  نقو و انتقال پول، یبت سفارش های جدید، هزینه حمو  جمله ارتباطا  بانکی با خارج از ایران

مسایو مربوط به انحصار برخی کاالها، مشکال  ترخیص و ، 37کاال، قاناق کاال، نوسان ارز، مالیا  سال 

 کاال از گمرک و نیز مشکال  تأمین و واردا  دارو پرداخته شد.

 پایان پذیرفت. 72:44جلسه رأآ ساعت 

سیو سه کمی ساختمان:جل شگری و  شهری، گرد ساعت  ن برنامه ریزی  سه ماهانه این درماه جاری راس  جل

شنبه 03:51 سه  شبنم بهرامی و آقایان دکتر علی  72/10/0502روز ِسودا نژادی،  ، با حضور خانم ها زهرا نقوی، 

دکتر امینی در غمخوار، علی اکبر خدابخشی، محمدرضا سرمدی، محمدرضا قائدی، سعید زالی مهدی رضایی و 

یل و  تاق تشککک  نه ا خا حل دبیر م

در این جلسککککه   برگزار گردیککد 

نخسکککت اخبار اقتیکککادی مرتب  

باسککاختمان و گردشککمری مبادله 

ظهککار شککککدکککه آمککار ورودی  وا

شور کاهش شمران به ک ه یافت گرد

تبلیغات ضد ایرانی وظاهرا علت آن 

در رسککانه های خارجی، مشکک  ت 

مد فت ویزا و نمرانی از آ یا به در ن 
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سافرتی  ست  تعداد زیادی از آژانس های م سوی دولت ا شمری از  صنعت گرد ایران، و همچنین کم بها دادن به 

ند  با توجه به ایندرصکککد آنهاه به خاکر کاهش فعالیت هایشکککان به حالت ت 73)در حدود   ه علیق درآمده ا

ست و کمک ب سیل باال در ایران ا شمری از جمله حوزه های دارای پتان شور می کند، الزم گرد یاد ک زرگی به اقت

 است که با هم اندیشی راه ار موثری برای بهبود کار در این حوزه یافت 

ساختمان  شدکهدر حوزه  شرکت های عمرانی به فعالیت  عنوان  ست و  شده ا سیار محدود  فعالیت های عمرانی ب

 در برخی کشورهای همسایه متمایل شده اند 

اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه برگزار  ی یاز روزهایو قرار شککد در شککمری محر گرد موضککوب برگزاری سککمینار 

  خواهند بود هم سایر امور مربوط را عهده دار و آقای دکتر غمخوار  را دبرخانه تعینمحل   شود 

ضای اتاق انملیس و ایران وروددرباره ویزای  شده  به ایران اع صحبت  شت دنبالآقای دکتر امینی گ،نیز   اظهار دا

نملیس اکه انملیس ها درباره اعضاء ما بنا به توصیه اتاق به همان صورت ما هم با تجار انملیسی که آن هستنیم 

در حال انجام در این زمینه مدتی اسکککت    البته رفتار کنیم و ایران عمل می کنند و دراین باره مشککک لی نداری 

 ویلی هنوز نتیجه یی نمرفته ایم وط هستیم اقدامات الزم و مذاکرات با مسئوالن مرب

 پایان یافت  02:51جلسه در ساعت 
جلستته ماهانه کمیستتیون نفت وگاز و پتروشتتیمی  در آذرماه  جلستته کمیستتیون نفت و گاز و پتروشتتیمی:

قایان محمدرضتتتاستتترمدی ،رئیس آذر ماه باحضتتتور آ71روز یکشتتتنبه  72جاری بتا به روال راآ ستتتاعت 

نوروزی تایب رئیس کمیسیون ، محمودرضا ابریشمچی مدیرعامو شرکت ایراتو ،علی کمیسیون ،مهدی 

اکبر خدابخشتتتی، عطااله مزینی ،امیر حستتتین پژوهی ومهدی رضتتتایی و دکتر امینی تشتتتکیت وبرگزار 

گردید.ۀقایان زضا مهدوی و محمد مبشر که ذر سفر خارج بودند در جلسه حضور نداشتندو در این جلسه 

مزمول وبراستتتاآ دستتتور  بلنا به روال

 بهجلسه نخست اخبار اقتصادی کشور

ویژه مستتتائو ومشتتتکال  اقتصتتتادی از 

جمله مسئله تحریم  های یس جانبه و 

وترویص کتتاال از  نقتتو وانتقتتال پول 

یبتتت  ین  همچن گمرکتتا  کشتتتتتورو 

کاال  فارش  دکتر امینی مطرل و وستتتت

بهلحاظ مستتتتائو اظهار داشتتتتت نباید 

شئ د مطمنا ورویدادهای روز دنار یاآ 
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از آنجا که مشتتتکال  اقتصتتتادی حاکم کال ناشتتتی از  مستتتائو ستتتیاستتتی می باشتتتنذ ذر کوتاه مد  حو 

خواهندشتتتد.ستتتدس درباره الیحه بودجه و مستتتائو ومشتتتکال  ناشتتتی از آن  با تکیه بر میزان نقدینگی 

  گوشد . وکسری بودجه سال آتی کو کشور بحث  و گفت و

زمینه تولید کابو های مرتبر با نفت و گاز که در  انگلیسی MICCی اظهار داشت شرکت نوروز آقای درپی

آمادگی خودرا برای کاز با شتترکت های ایرانی اعالم کرده استتت.بنابراینشتترکت تروشتتیمی فزال استتت و پ

های مایو به کار با این شتتتترکت می توانند از طرید تماآ با اتاق اقدام نمایند.درپایان ستتتترمدی  رئیس 

کرد بهتر است که اعضای اتاق برای مصون ماندن از مضار نا آگاهی از قوانین و مفررا  کمیسیون پیشنهاد 

 78جلستتته راآ ستتتاعت  به ویژه قوانین مرتبر با پول شتتتویی ، قوامین مربوط را مورد مطالزه قراردهند .

 پایان یافت.

حضتتور  ، با42/43/31جلستته کمیستتیون عضتتویت در آذر ماه روز ستته شتتنبه  جلستته کمیستتیون عضتتویت:

سرکار خانم مزدا، آقای مهندآ حمزه نژاد و آقای دکتر امیرهوشنگ امینی در محو دبیرخانه اتاق تشکیو 

و برگزار گردید. در این جلسه پرونده های درخواست تمدید عضویت پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت و 

 د:درمورد پرونده های درخواست عضویت جدید نیز به شرل زیر اخذ تصمیم ش

درخواست عضویت شرکت دایان طب تیام به مدیریت آقای والمرضا محسنی، پس از بررسی مورد تایید 

 قرار گرفت.

 درخواست عضویت شرکت دقید تجهیز آریو به مدیریت آقای نامی والمی فرد، بررسی و تایید شد.

 درخواست عضویت شرکت صنایع وذایی هونام نوشینه، پس از بررسی تایید شد.

 درخواست عضویت شرکت تاکنوگاز به مدیریت آقای امیر نصراله زاده بررسی و تایید گردید.

 درخواست عضویت شرکت سامع پاد نوین به مدیریت آقای علی مرادی، پس از بررسی تایید گردید.

 درخواست عضویت شرکت رویای سرزمین من به مدیریت آقای رضا موسئی، بررسی و تایید شد.

درخواستتتت های عضتتتویت شتتترکت صتتتنایع قوطی تبریز به مدیریت آقای محمد برزگر  بارهاخذ تصتتتمیم در

اکرامی، شتترکت ایکلین به مدیریت آقای حستتن قالیچه باف ویوقی، شتترکت آرادجم خاورمیانه به مدیریت 

آقای علی اصغر خلیلی عصر، و شرکت کرابن سرامیس تبریز به مدیریت آقای محمد باقر مجربی تبریزی به 

 موکول گردید.به کمیسیون  گفت وگو با ایشان  وتهیه وارائه  گزارشاز برگزاری جلسه بزد 

 تذارک اعزام هیان به :"ابردین"

شرکت در نمایشگاه  مبنی بر   قاتا باتوجه به تصمیم متخذه درکمیسون نفت وگاز و پتروشیمی

در شهر ابردین واقع در اسکاتلند   7473قوریه  1الی 1که از تاریخ  Subsea Expo 2019 وکنفرانس 
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دربرنامه اجرایی خود ربیرخانه اتاق تدارک اعزام هیا  مورد نظر به اسکاتلند د ،برگزار می شود

 1444بیش از با همه ساله قرار داده است . الزم به یا دآوریست که این نمایشگاه وکنفرانس 

سخنران در این شهر که به پایتخت نفت  14برگزار کننده نورفه دار .و 714و  بازدید کننده  هیا 

درزمینه نفت وگاز و انرژی های تجدید پذیر  در نوع خود بزرگترین نمایشگاه واروپا شهر  دارد 

 نیز ذربرمی گیرد.،بخش صنایع دفاعی،اقیانوآ شناسی را می باشددریایی 

 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران 

 ایران و انگلیس بازرگانی خارجی

 7931در هفت ماهه اول سال 

بررسی آمار و ارقام منتشره از سوی گمرکا  جمهوری اسالمی نشان می دهد که در 

 78.733.9798دالر کاال از نظر ارزشی و  71.977.242جاری جمزاً سال هفت ماهه اول 

  و 7منطقه گمرکی کشور به شرل جدول شماره ن 79کیلوگرم از نظر وزنی کاال از 

کیلوگرم از  398.921.847   از نظر ارزشی و 7میلیون دالر نجدول شماره ن 914.713.711

منطقه ی گمرکی کاال به طور مستقیم وارد کشور  72لحاظ وزنی کاال از انگلیس از طرید 

 شده است.

حسب تجربه به نظر می رسد واردا  کاال از انگلیس به ایران به طور ویرمستقیم نیز در 

حدود باشد که اعالم نگردیده، به هر روی مالحظه می شود که در تراز بازرگانی همین 

خارجی دو کشور ایران همچنان با تراز منفی رو به رو می باشد ضمن اینکه بخشی از این 

تراز منفی در این دوره ناشی از نبود امکان انتقال پول می باشد که موجب کاهش صادرا  

 ایران به انگلیس شده است.

ارقام واردا  کاال از نظر منطقه گمرکی نشان می دهد که گمرک بندر امام خمینی با 

دالر در صدر قرار گرفته است در حالیکه گمرک بندر شهید رجایی و گمرک  737.423.183

تجاری فرودگاه در مرتبه دوم و سوم و جلفا در آخرین ردیف قرار دارد، در حالیکه درخصو  

قه شهید رجایی در راآ، زنجان در ردیف دوم و فرودگاه در ردیف صادرا  ایران گمرک منط

 سوم قرار گرفته اند و فرودگاه شیراز در ردیف آخر. 
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 انگلستان 7931آمار صادرات هفت ماهه اول سال 
 

 ارزش )دالر( نام گمرک ردیف

 8.6486.6. شهيدرجايي 1

 18.2286.2 زنجان 2

 186668562 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني 6

 181.68155 پتروشيمي بندرامام خميني 4

 268666. غرب تهران 6

 428464. منطقه ويژه اقتصادي زرنديه .

 4..4648 سمنان .

 42284.1 منطقه ويژه پيام 6

 6.686.6 مشهد .

 .8.5..2 يزد 15

 .225811 منطقه ويژه اقتصادي شيراز 11

 8.66..1 تبريز 12

 1.68152 اروميه 16

 12.84.4 ساوه 14

 1..1268 اصفهان 16

 ..6684 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان .1

 8.55.. قزوين .1

 428555 همدان 16

 458.26 كرمان .1

 5..268 آستارا 25

 4..1.8 فرودگاه اصفهان 21

 68144 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان 22

 2..18 فرودگاه شيراز 26

 مجموع 
             kg 7117331,91وزن: 

 7019771151ارزش دالری:
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 انگلستان 7931آمار واردات هفت ماهه اول سال 
 

 ارزش )دالر( نام گمرک ردیف

 .8.6..2.284 بندر امام خميني 1

 .16864.844 شهيدرجايي 2

 .1682228.1 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني 6

 8.1.86.6. منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان  4

 .2866..8. واردات و ترانزيت تهرانمعاونت  6

 .28452845 منطقه ويژه اقتصادي شيراز .

 1866.86.2 اصفهان .

 1866186.2 منطقه ازاد بندر انزلي 6

 4..182558 اميرآباد .

 .612846 1منطقه ويژه بوشهر 15

 6186.1. منطقه ويژه نوشهر 11

 6668665 قزوين 12

 2628626 شهيد باهنر 16

 25.82.6 اروميه 14

 .1.5861 آستارا 16

 1568.24 منطقه ازاد اروند)خرمشهر( .1

 1568.22 غرب تهران .1

 .6821. مشهد 16

 6685.4 زنجان .1

 .61865 منطقه ويژه پيام 25

 658612 يزد 21

 6..268 ساوه 22

 2..168 سهالن 26

 158166 فرودگاه شيراز 24

 .6866 تبريز 26

 4.. جلفا .2

 مجموع  
ارزش    kg ,3911910113وزن:   

 9051,131710دالری: 
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 در حال یکی شدن است نرخ ارز آزاد و یانویه

ها نیز که بانسپی اعالم بانس مرکزی مبنی بر ایندر 
حاصو از صادرا  و دیگر ارزها ارزمجاز به خرید 

هستند، رئیس کنفدراسیون صادرا  اتاق بازرگانی 
اقدام جدید بانس مرکزی را سیاستی عنوان کرد که به 

نندان مرور در حال اجرایی شدن است و در آینده نه
آزاد و  نرخ ارزدور تزدد نرخ در بازار از بین می رود و 
به هم نزدیس نیما . می شود   

همسو، طبد اعالم بانس مرکزی،  خبرگزاری به گزارش
بازار  کلیه در کشتتتتور،  ارزبا توجه به روند مستتتتاعد 

ها، در در اختیار خود را عالوه بر صتترافی ارزتوانند اشتتخا  حقیقی و حقوقی و صتتادرکنندگان می
 از ارزهای مختلف سراسر کشور مکلف به خرید شزب ارزی بانس و  ها نیز به فروش برسانندبانس

 .هموطنان هستند

وگو با ایستتتنا، اظهار در گفت – ایرانرئیس کنفدراستتتیون صتتتادرا  اتاق بازرگانی  –محمد الهوتی 
نتیجه مثبت  ارزماه گذشته در خصو  ساماندهی بازار های بانس مرکزی طی یس سیاستکرد: 

داشته و تقریباً همه آحاد جامزه اعم از فزاالن اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مردم عادی 
توانسته اطمینان را تا  دلیو و هیجانی که ایجاد شد،و افزایش بی ارزکه با توجه به نوسانا  بازار 
 را که بی جهت ارقام و اعداد ویرمنطقی پیدا کرده بود، کاهش نرخ ارزحدودی به بازار برگرداند و 

 های بانس مرکزی نتیجه مثبت داشته است.گذاریسیاستبنابراین در مجموع  نشمگیری دهد؛

به نرخه  ارزبه کشتتور و برگشتتت  ارز، بانس مرکزی برای ورود ستتیاستتتوی افزود: با توجه به این 
ها و دستتت اشتتخا  اقتصتتادی نه در بخش صتتادرا  و نه در بخش ارزهای نقدی که در حستتاب

تر شتتده و هم راحت ارزم شتترایر واگذاری که ه ها و امکانا  مختلفی را تزریف کردهاستتت، روش
خود را به  ارزراه را انتخاب کند و  بتواند بهترین  ارزتنوع و رقابت ایجاد کرده استتتتت که فروشتتتتنده 

 فروش برساند.

را مجاز شمرده و صادرکننده  توسر بانکها ارزبه اعتقاد الهوتی، این که بانس مرکزی خرید و فروش 
 به آنها بفروشد، یس قدم بسیار مثبت است.خود را  ارزتواند می

در آینده نه نندان دور بازار یانویه  بینی کرد کهپیش ایراناین عضتتتو هیا  نمایندگان اتاق بازرگانی 
به عنوان قیمت  دوم  ارز تومانی و یس  4744 ارزیس  به این مزنا که  واقزی شتتکو خواهد گرفت؛

http://hamsonews.com/fa/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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بازار یانویه وجود خواهد داشتتت که قطزاً این عدد هم با نرخ نیما یکستتان یا نزدیس خواهد بود؛ لذا 
 ف کند.سداری را برای صادرکنندگان برطرتواند دودوه پیمانمی

ز ا نرخ ارزکه تزدد  وی افزود: البته باید توجه کرد که این طرل زمانی به موفقیت کامو خواهد رسید
بازار آزاد و نیما به هم نزدیس شتتتود و عمال کشتتتور دارای دو نرخ شتتتود؛ لذا در  نرخ ارزبین رفته و 

 های جدید مثبت است.سیاستمجموع این اتفاقا  و 

از بین برود و از بین رفتن آن  ارزتر تزدد نرخ در بازار الهوتی ابراز امیدواری کرد که هر نه ستتتتریع
ضوع پیمان صادی، دودوهمو شده را از ها و نگرانیسداری و برگشت به نرخه اقت هایی که ایجاد 
 بین ببرد.

نهار گزینه برای صتتادرکننده وجود ، عمال ایرانبه گفته رئیس کنفدراستتیون صتتادرا  اتاق بازرگانی 
را در اختیار بانس  ارز ها بفروشتتد، یارا به صتترافی ارزیا اینکه خودش واردا  داشتتته باشتتد، یا  دارد؛

هایی استتت که بانس مرکزی به ستتیاستتتها همه ها بفروشتتد. اینمرکزی قرار دهد یا به صتترافی
مرور در حال اجرایی کردن آن در جهت رسیدن به اهداف کلی است و در این زمینه هم موفد بوده 

 است.

ارزآوری و فروش آن  تصتتتتری  کرد: هرنه شتتتترایر  ایراناین عضتتتتو هیا  نمایندگان اتاق بازرگانی 
کند تولیدکننده کاالی که کمس می از بین می رود نرخ ارزتستتتهیو شتتتود، عددهای متفاو  برای 

ها صور  گیرد؛ لذا با توجه از این روشیکی  خود را با نرخ مشخص خریداری کند و صادرا  از طرید
 شود.کند، شرایر بهتر میبه اینکه حد انتخاب پیدا می

ها وجود داشته و در حال به صرافی ارزبرای فروش  در گذشته هم الزام الهوتی با اشاره به اینکه
ضر فروش به بانس ست، اعالم کرد که سقف مشخصی برای فروش م ها نیز حا شده ا به  ارزجاز 

است. این که  ارزمرکزی مهم برگشت  کلی است و برای بانس سیاستها وجود ندارد و یس بانس
های رفع تزهد تواند از روشحاصتتتتو از صتتتتادرا  را خریداری کرده، می ارزهای ایرانی بتوانند بانس

 منبع:ایسنا ارزی باشد.

   84درصد تسهیال  بانکی در انحصار 744نفراست

صادی روز گذشته اعالم کرد که  سد اقت سهیال  بانکی  84رئیس فراکسیون مبارزه با مفا صد ت در
و کاوذی این تستتهیال  را های صتتوری نفر استتت که این افراد در قالب شتترکت 744تنها در اختیار 
 .کننددریافت می

 
به گزارش روزنامه آرمان، برخی آمار رستتتمی از فزالیت دو هزار شتتترکت صتتتوری در اوایو ستتتال 

نژاد رئیس ستتازمان امور مالیاتی اعالم تقوی 39دهند. البته پیش از این در ستتال گذشتتته خبر می
روی مودیان قرار گرفته زمان پیششتتترکت در فهرستتتت ستتتیاه این ستتتا 7944کرده بود که بیش از 

  .است
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کنند و با هایی که با ترفند کدفروشتتی و فاکتورفروشتتی به نوعی از قانون ستترپیچی میشتترکت
ضای کسبافزایش قاناق کاال، رانت و ویررقابتی صادی کشور را مختو کردن ف ستم اقت سی وکار، 

ضو اقتصادی بدل شده، موضوع های گذشته به یس مزسازند. یکی از موضوعاتی که در سالمی
ها با صتتدور فاکتورهای صتتوری و های صتتوری استتت. صتتاحبان این شتترکتگونه شتترکترشتتد قار 

  .دزننکنند و بدین ترتیب از دادن مالیا  سر باز میکدفروشی اقدام به تضییع حقوق مودیان می
 

ون برای ننین های صتتتتوری وجود دارد که طبد قانشتتتتماری از شتتتترکتهای بیدرحالی پرونده
گویند های نقدی و حبس در نظر گرفته شده است. با این حال مسئوالن میهایی مجازا شرکت

های صوری را طرل جامع مالیاتی به کمس اقتصاد کشور آمده و امکان شناسایی صاحبان شرکت
دیبهشت فراهم کرده است. در همین راستا مزاون مالیا  بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ار

صوری و کاوذی خبر داد و آن را از مزیت شرکت  سه هزار  سایی بیش از  شنا های سال جاری از 
 .سازی مالیا  بر ارزش افزوده دانستکارکرد شفاف

 
 دهیها در تسهیالتتخلف بانک

 
دهند. بررستتتی دهی خبر میها در امر تستتتهیال اطالعا  منتشتتتر شتتتده از تخلف آشتتتکار بانس

این مطلب است که در پایان شش ماهه نخست امسال بردهی گواه در تسهیال  هاعملکرد بانس
هزار میلیارد تومان در شتتبکه بانکی پرداخت شتتده که نستتبت به مد  مشتتابه ستتال  949حدود 

 .استدرصدی داشته  7/77گذشته رشد 

 

 نوبخت:

سوم کاهش پیدا کرده استدرآمد کشور به یس  

برنامه محمدباقر نوبخت، رئیس ساااانمان 

گوید "درآمد این کشور و بودجه ایران، می

 ."به یک سوم کاهش پیدا کرده است

ها را در جمع شتتماری آقای نوبخت این صتتحبت

از نمایندگان مزلوالن طرل کرد که در روز جهانی 

آبان  در مقابو ستتازمان  77مزلوالن ندوشتتنبه 

 .برنامه و بودجه تجمع کرده بودند

رئیس ستتتازمان برنامه و بودجه در این جلستتته 

گفت:  38ریزی قبلی انجام شتتتتد، در پاستتتتخ به کاهش بودجه مزلوالن در ستتتتال که بدون برنامه

سال گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یس میلیون  "امسال فروش نفت ایران نسبت به 

 ."بشکه کاهش پیدا کرده است
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ضافه کرد که بودج سال او همچنین ا سبت به  سداران نیز ن سداه پا سل  و همچنین  ه نیروهای م

 .درصد کاهش پیدا کرده است 74گذشته 

و عدم تخصتتتیص اعتبار برای  38مزلوالن مزترض به کاهش بودجه ستتتازمان بهزیستتتتی در ستتتال 

 .اجرای "قانون حمایت از حقوق مزلوالن" انتقاد داشتند

سبت به بودجه پیش بینی کاران و مگوید که گندماما آقای نوبخت می شستگان نیز ن زلمان و بازن

 .اند اما واقزیت این است که "منابع محدود" استشده سال آینده مزترض

 .قرار است در روزهای آتی به مجلس شورای اسالمی ارائه شود 38الیحه بودجه سال 

 

 :اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 لو رفتن اطالعا  محرمانه از جوانی پوتین  

جمهوری روستتتتیه تا زمان فرو ریختن دیوار برلین، کار  عضتتتتویت در وله گزارش داد رئیسدویچه
  را نیز داشتتته و در آن زمان به عنوان افستتر اطالعاتی ستتازمان اطالعاتی آلمان شتترقی ناشتتتازی

  .کردپ  در درسدن کار میاتحاد شوروی نکاگ

وله، والدیمیر بر استتاآ گزارش شتتبکه خبری دویچه
یت در پوتین، رئیس کار  عضتتتتو یه  جمهوری روستتتت

شتازی   سازمان امنیت جمهوری دموکراتیس آلمان نا
 .ن پنهان مانده بودرا نیز دارا بوده که این موضوع تاکنو

به گزارش اقتصتتتتاد آنالین به نقو از خبر آنالین، کار  
ساله روسیه تاکنون  22عضویت اشتازی پوتین، رهبر 

در آرشتتیوهای آلمان محفوظ بود و اخیرا در بازرستتی 
 .تازه آرشیوها یافت شد

شرقی در پا 7381دسامبر  97این کار  عضویت در  سقوط آلمان  شده و تا زمان   7383یان صادر 
 .سال به سال مرتب تمدید شده است

پ  در شتتتتهر والدیمیر پوتین در آن دوره به عنوان افستتتتر اطالعاتی اتحاد جماهیر شتتتتوروی نکاگ
داد آزادانه در دوایر امنیتی آلمان کرد و کار  عضتتویت در اشتتتازی به او امکان میدرستتدن کار می
 .وآمد کندشرقی رفت

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-29/321297-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-29/321297-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
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اند که کار  پوتین به این مزنا نیستتتتت که او الزاما آلمانی بیلد گفته منابع اطالعاتی به روزنامه
 .همکار اشتازی بوده است

ست:  ضوع به خبرگزاری تاآ گفته ا ضی  این مو سخنگوی والدیمیر پوتین در تو سکوف،  دمیتری پ
های اطالعاتی شوروی و آلمان شرقی با هم ارتباط نزدیس داشتند در زمان اتحاد شوروی، سازمان

 .و عجیب نیست که برای اعضای یکدیگر کار  هم صادر کرده باشند

آمیز دفتر اشتتتازی را تظاهرکننده به طور مستتالمت 1444، زمانی که حدود 7383در پنجم دستتامبر 
کرد. هنگامی که در شتتهر درستتدن در شتترق آلمان تصتترف کردند، پوتین هنوز در آن محو کار می

های نسبتا شدیدی با مأموران شوروی پیش شدند، کشمکشتظاهرکنندگان به این اداره نزدیس 
 .آمد

های اتحادیه اروپا لکترونیک دیپلماتاهای حمله هکرها به پیام   

IMAGES 

های اتحادیه اروپا را هدف قرار الکترونیکی دیدلما به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هکرها هزاران پیام 
 .اندداده

که حاال هایی بر این استتتتاآ، پیام
ندین  تاده ن ها اف به دستتتتتت هکر

به را در بر می کات گیرد و ستتتتتال م
شتتامو عناوین مختلفی استتت؛ از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
گرفته تا موضتتتتوعاتی نظیر تجار  

 .جهانی
یس شتتتترکت فزال در زمینه امنیت 
ستتتایبری به این موضتتتوع پی برده 

 .است
قام پا میم یه ارو حاد ند های ات گوی
های عا  لو رفته شتتتتامو پیاماطال

 .محرمانه نیست
 .اندها بودههکرها سه سال سرگرم هس این پیام

 هایییس کارشتتناآ در این باره به نیویورک تایمز گفته استتت، هکرها این دفزه نیز از همان شتتیوه
 .کردنداند که قبال مهاجمان سایبری موسوم به "ارتش نین" استفاده میاستفاده کرده
"در پی یس تجربه بیش از ده ساله برای مقابله با عملیا  سایبری نین... شکی نیست  او گفت:

 ".که این عملیا  به دولت نین مرتبر است
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یام قای یکی از پ باره مالقا  آ های مورد هدف، در 
ترامپ و همتای روستتتتی او والدیمیر پوتین در ماه 

کم برای ها آن را، دستتتتتژوئیه استتتتت که دیدلما 
 ویی'.انتتدموفقیتتت آمیز" توصتتتتیف کردهپوتین، "
 شد نخواهد واشنگتن

پیام دیگر جزئیا  مربوط به یس دیدار خصوصی میان 
های شتتتتی جین پینگ، رئیس جمهور نین با مقام

اروپایی را برمال ستتتتاخته که اوایو امستتتتال انجام 
 .شده است

در آن از رئیس جمهور نین نقتو قول شتتتتتده کته 
سلیم زورمی سیب  گوید نین "ت شد حتی اگر یس جنگ تجاری به همه آ شنگتن نخواهد  گویی وا
 ".بزند

ها، انزکاآ ستتخنرانی روز نهارشتتنبه شتتی جین پینگ استتت که او در طی آن گفت: این دیدگاه
"هیچ کستتتتی در ننان موقزیتی نیستتتتت که به مردم نین درباره آنچه باید کرد و آنچه نباید کرد، 

 ".دیکته کند
 ن نهاد دیگر از جمله سازمان ملو نیز از این اقدام هکرها، در امان نمانده اندگزارش شده که نندی

 
دالر 11کاهش قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی به حدود   

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

قیمتدرصد کاهش یافت 4دسامبر در بازارهای جهانی حدود  78شنبه آذر/ نفت در مزامال  سه  

ترین قیمت سنت رسید که پائین 74دالر و  11نرخ هر بشکه نفت خام برنت در این مزامال  به 

بوده استه ماه گذشت 74طی  . 
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 .سنت کاهش یافته است 84دالر و  41قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم در مزامال  امروز تا 

بینی باال رفتن تولید نفت این کشور و هایی درباره افزایش ذخایر نفتی آمریکا و پیشاعالم گزارش

 .روسیه از دالیو کاهش اخیر قیمت بوده است

گیری شود. در آستانه آذر  در آمریکا درباره نرخ سود بانکی تصمیم 78قرار است فردا ننهارشنبه 

المللی سهام نبه دلیو فروش سهامداران  کاهش ها در بازارهای بیناین تصمیم ارزش شاخص

 .یافته است

علت این واکنش منفی، انتظار بازار از باال رفتن نرخ سود بانکی در این کشور است که بازار نفت 

 .ییر قرار دادهرا هم تحت تا

سازمان کشورهای صادرکننده نفت ناوپس  و سایر بازیگران مهم نفتی نظیر روسیه اخیرا در 

هزار بشکه کاهش دادند تا بتوانند قیمت نفت را  744توافقی تولید روزانه نفت خود رایس میلیون و 

 .در بازارهای جهانی افزایش دهند؛ ایران البته شامو این کاهش تولید نیست
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شود و کاهش مورد توافد، مزادل یس درصد تقاضای جهانی ین توافد از ماه آینده اجرایی میا

 .است

کنند و ظرفیت مازاد تولید این درصد نفت جهان را تولید می 44کشورهای عضو اوپس، حدود 

 کشورها یکی از عوامو تزیین کننده قیمت جهانی نفت است
  بینی کرده است ؛پیشتر این قیمت ۵۷ دالر برای سال آینده میالدی پیش بی

یکی از دالیو کاهش اخیر قیمت نفت تولید بی ستتتابقه نفت در ستتته کشتتتور آمریکا، روستتتیه و 
 .عربستان بوده است

میلیون و  77یس منبع آگاه به رویترز گفته استتت تولید نفت روستتیه در ماه جاری ندستتامبر  روزانه 
 .هزار بشکه بوده است 474

از حدود دو ماه پیش ناکتبر  قیمت نفت رو به کاهش گذاشتتت و قیمت هر بشتتکه نفت برنت که تا 
 .دالر هم پیش رفته بود روند نزولی پیش گرفت 82

های موردی افزایش عرضتتته توستتتر تولیدکنندگان بزرگ نفتی از جمله عربستتتتان و اعالم مزافیت
 .خیر قیمت نفت در بازار بوده استخریدار نفت ایران از عوامو مویر بر کاهش ا 3برای 

ها مزاف ها، ایاال  متحده هشت کشور را به مد  شش ماه از تحریمپس از اجرایی شدن تحریم
 .کرد

دالر در هر بشتتتکه پیش  27میالدی را  7473اداره انرژی آمریکا نرخ متوستتتر نفت برنت در ستتتال 
 .میالدی تخمین زده شده بوددالر برای سال آینده  11بینی کرده است؛ پیشتر این قیمت 

ست فروش نفت این  ست که دولت ایران گفته ا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در حالی ا
نستتبت به ستتال گذشتتته از دو و نیم میلیون بشتتکه در روز به یس میلیون   7931کشتتور امستتال ن

 .بشکه کاهش یافته است

دالر در  14را به طور متوسر  7938سال  دولت ایران مبنای محاسباتی قیمت نفت در الیحه بودجه
 .هر بشکه در نظر گرفته است

دالر و  14آذر  حدود  72قیمت نفت خام ایران برای تحویو در مدیترانه در مزامال  دیروز ندوشتتتنبه 
 .سنت بود 84

دالر در نظر  11قیمت هر بشکه نفت را حدود   7931دولت ایران در بودجه سال جاری خورشیدی ن
 .ود که از میانگین قیمت در بازار کمتر بوده استگرفته ب
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 ا یران:          

نفت به مرحله قرارداد نرآا روآنامه بتفاهم  

هایی درباره خروج شاااارکت ملی نیت شاااارکت ملی نیت ایران در واکهش به گزار 
هایی در ایران، اعالم کرده که این شاارکت ان نیت، ان مشااارکت در پرو هروساایه، رو 

 .قراردادی با ایران امضا نکرده بوداول 

نفت روسیه امضا نشده که اکنون آن شرکت ملی نفت ایران گفته: "هیچ قراردادی با شرکت روآ
 ".شرکت روسی قصد خروج از صنزت نفت ایران و قطع همکاری را داشته باشد

کرده بودند های روستتی در روزهای اخیر به نقو از منابزی که نامشتتان برده نشتتده گزارش رستتانه
های مشترک خود با های یکجانبه آمریکا علیه ایران، پروژهنفت" به دلیو پیامدهای تحریمکه "روآ

 .ایران را متوقف کرده است

های یکی از این منابع گفته استتت مذاکرا  در این باره تابستتتان امستتال با باالگرفتن تهدید تحریم
 .آمریکا علیه ایران متوقف شد

ای بین دو طرف امضتتتا شتتتده بود و آنها قراردادی نامهایران گفته که تنها تفاهمشتتترکت ملی نفت 
 .امضا نکرده بودند
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 دنش به امضا رسیده بود که  اجرا  7932نامه حدود یس سال پیش نآبان این تفاهم

 بهای پوند برای مسافران تقریبا معادل دالر شد
  
 پ

      
AGESET  انی مسااا رخروج بریتانیا ان اتحادیه اروپا،پس ان یک ماه بالتکلییی درباره نحوه

گاه یا میکه در برخی ان  رود تان به های بری هد  یل که بد به دالر ت ند خود را  هد پو خواه
 .توانهد با یک پوند یک دالر بخرندسختی می

 .یس دالر و پنج سنت رسیده استدر بزرگترین فرودگاه بریتانیا، هیترو ارزش هر پوند به تنها به 

 .درصد کاهش یافته است 77از هشت ماه پیش تاکنون ارزش پوند در برابر دالر آمریکا حدود 

 .شودسنت عرضه می 37در برخی نقاط پوند از یورو ارزانتر شده و به مسافران برای هر پوند فقر 

بر دالر قرار دارد، هر نند که پس از ترین وضتتتتزیت در براواحد پول بریتانیا در ضتتتتزیف 7471از آوریو 
ست. در کار به ترزا می، نخسترای اعتماد اخیر حزب محافظه شده ا وزیر بریتانیا ارزش آن تقویت 

 .ارزش پوند بیش از دو دالر بود 7448ماه مارآ 

تواند باعث کاهش ارزش پوند برخی عوامو دیگر مانند کاهش احتمالی افزایش نرخ بهره نیز می
اشتتد. اکثر کارشتتناستتان بر این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ستتقوط بهای پوند شتتده ب

 دای دارنقش عمده
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 :گزار  ویژه 

 اشاره: 

آگاهی از نقش متقابو آزادی اندیشه و عمو در روند اقتصادی از جایگاهی ویژه برخوردار    
و عنوان گزارش ویژه این شماره انتخاب ا به بدون نفی یا تأیید محتوگزارش در پی از این رواست،

نیز به عنوان گزارش ویژه  . ضمن این که ، مصاحبه دبیر کو اتاق با جهان صنزتارائه می شود 
  .ارائه شده است  7شماره  پیوستاصلین 

 نقش آزادی اندیشه و عمو در روند اقتصادی کشورها

                                         بهنام ناطقی 

 

 

میان اعتقاد  - 7478اول آوریو  -مراستتتتم عید پاک در کلیستتتتای پورفیریوآ مقدآ در نوار وزه 
  مذهبی و عدم توسزه اقتصادی نه ارتباطی هست؟

https://ir.voanews.com/author/23008.html
https://ir.voanews.com/author/23008.html
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کشتتتتور مختلف، با افول  743دهد که افزایش روند اقتصتتتتادی در تاریخ قرن بیستتتتتم نشتتتتان می

اعتقادا  مذهبی مردم همزمان بوده استتتتت، اما همیشتتتته این پرستتتتش برای اقتصتتتتاددانان و 
اند. آیا جوامع در ایر باالرفتن رفاه و روند شتتتناستتتان مطرل بود که کدام بر دیگری مقدم بودهجامزه

تدریج اعتقاد مذهبی خود را از دستتتتت دادند، یا برعکس، کمرنگ شتتتتدن باورهای اقتصتتتتاد، به 
 مذهبی، به روند اقتصادی در جوامع مختلف انجامید. 

محققان دانشگاه تنسی آمریکا و دانشگاه بریستول بریتانیا، در پژوهش جدیدی که نتایج آن هفته 
نبه انگلیسی « های علمیفتپیشر»جوالی  در نشریه علمی 78روز نهارشنبه هفته گذشته ن

Science Advances شار یافت، آمار رشدناخالص ملی در سال اخیر را با  743  انت کشور در یکصد 
های ارزشتتتی آن کشتتتورها در باره اعتقاد مذهبی و روند پیشتتترفت نهادهای ویرمذهبی در داده

به حقوق فردی،  پذیری نستتبتکشتتورداری، کنار هم گذاشتتتند و به این نتیجه رستتیدند که تحمو
بهتر از دنیوی شتتتتدن، به رشتتتتد اقتصتتتتادی کمس کرد، و این نتیجه، حتی با در نظر گرفتن تاییر 

 های مختلف آموزشی و میراث مشترک فرهنگی هم همچنان صادق است. نظام
سترده عقاید و ارزشداده سی گ شی را آنها از برر اند، پژوهش ها در جوامع جهان برگرفتههای ارز

شمندان علوم اجتماعی با گردآوری دادهبزرگی ک شبکه گسترده از دان های عقیدتی و ه آن را یس 
بررستتی جهانی »اند، تحت عنوان تا کنون، به وجود آورده 7387کشتتور، از ستتال  743ارزشتتی در 

  .World Values Surveyنبه انگلیسی « هاارزش
شته صدها تن در گردآوری داده های آن همکاری دا سی که  اند، اعتقادا  مذهبی، باور در این برر

ها و اقوام خارجی، جنسیت و نژاد، و همچنین نظرها پذیری نسبت به اقلیتبه دمکراسی، تحمو
 ،طرز برخورد با مسائلی مثو محیر زیست، کار، خانواده، سیاست در باره تاییر روند جهانی شدن،

کشتتور جهان گرد آوری شتتده  743گرائی، احستتاآ امنیت و احستتاآ خوشتتبختی فرهنگ، کثر 
 المللی است. های عمده در سط  بینگیریاست، و منبزی برای تصمیم

ها را در کنار های بریستتتول و تنستتی، برای اولین بار، بررستتی جهانی ارزشدانشتتمندان دانشتتگاه
صادی قرار دادند. کار داده سزه های اقت آنها، جدیدترین پژوهش علمی در باره ارتباط میان دین و تو

شتتناستتی قرن های رایج بزرگان جامزههای عینی، بر نظریهاقتصتتادی استتت، و با استتتناد به داده
 کشد. بیستم خر بطالن می

دامیان روک استتتاد علوم بهزیستتتی اجتماعی در دانشتتگاه بریستتتول، و الکستتاندر بنتلی استتتاد 
شکده ا ساندان سی، در پژوهش خود تحت عنوان ن شگاه تن سی دان تقدم تغییر مذهبی بر »شنا

صادی صور می«تغییر اقت سیدند که برخالف آنچه قبال ت  شد، اعتقاد یا عدم اعتقاد، به این نتیجه ر
به مذهب، نقش مستتتتتقیمی در روند اقتصتتتتادی نداشتتتتته، بلکه احترام به حقوق فردی و آزادی 

 د اقتصادی در جوامع مرفه وربی بوده است. انتخاب، عامو اصلی رش
شتتناآ آواز قرن بیستتتم، وجدان کاری پروتستتتان را عامو اصتتلی انفجار روند ماکس وبر، جامزه

دانست اما روند اقتصادی جوامزی مثو ژاپن و اقتصادی و بهبود شرایر زندگی در جهان ورب می
 ستان تشری  کرد. توان با استناد به وجدان کاری پروتکره جنوبی را نمی

شناسی، کوشی و وقتاز سوی دیگر، در طول تاریخ بشر، جوامع بسیاری بودند که علیروم سخت
 نتوانستند بر فقر خود ولبه کنند. 
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عصتتر ماکس وبر، که بنیانگذار علم جامزه شتتناستتی امروز امیو دورکهایم جامزه شتتناآ دیگر هم
شود که مردم به تدریج دی و فنی، سبب میشود، اعتقاد داشت که پیشرفت اقتصادانسته می

 شناسان دیگری نیز پرورش دادند.از خرافا  و اعتقادا  دینی فاصله بگیرند. نظر او را جامزه
دار و های بریستتتول و تنستتی، هفته گذشتتته، با انتشتتار نتایج پژوهش دامنهاما استتاتید دانشتتگاه

رنگ یا به عبار  دیگر، رشد اقتصادی، باعث کمآماری خود، به این اعتقاد که بهبود شرایر زندگی، 
 شود، خاتمه بخشیدند. شدن اعتقادا  دینی مردم می

کند که روند دنیوی شتتتتدن های ما یابت مییافته»نویستتتتند، دامیان روک و الکستتتتاندر بنتلی می
 به عبار  دیگر،« کند.نسکوالریزاسیون  بر پیشرفت اقتصادی مقدم است، و عکس آن صدق نمی

شرفتب شتند، پی سط  زندگی، رخالف آنچه دورکهایم و پیروان او باور دا صادی و باالرفتن  های اقت
باعث از بین رفتن اعتقادا  مذهبی مردم نشد، بلکه رفاه اقتصادی در پیامد کمرنگ شدن باورهای 

 مذهبی، پدید آمد. 
از اعتقادا  مذهبی، به  گیری کرد که دنیوی شتتتتدن و رویگردانیتوان نتیجهاما از این گفته، نمی

 شود. خودی خود باعث باالرفتن سط  رفاه و رشد اقتصادی می
های بارز حکومت ستتکوالر، نظام اتحاد شتتوروی و دیگر کشتتورهای کمونیستتتی قرن بیستتتم نمونه

است، که دنیوی شدن را به زور به مردم خود تحمیو کردند، ولی نظام دنیوی یا سکوالریسم، به 
 آنها منجر نشد. روند اقتصادی 
های کمونیستتتی و کشتتورهای وربی در این بود که در کشتتوری مثو اتحاد شتتوروی، تفاو  نظام

 گرایش به سکوالریسم ناشی از گزینش ارگانیس مردم کشور نبود. 
 روند اقتصاد و حقوق فرد

های محققان، روک و بنتلی، و همکاران آنها که پژوهش آماری گستتتتترده و مشتتتتترک دانشتتتتگاه
اند، به این نتیجه رسیدند که برای توجیه پیشرفت اقتصادی جوامع بریستول و تنسی را انجام داده

صادی مویر بود.  وربی در قرن بیستم، عامو دیگری ویر از کمرنگ شدن اعتقاد دینی، در رشد اقت
 امو، احترام به حقوق فردی، به خصو  آزادی اندیشه و عمو است. آن ع

سند: روک و بنتلی می صادی منجر می»نوی سزه اقت شدن فقر هنگامی به تو شود که با دنیوی 
 «احترام به حقوق فردی همراه باشد.

های شخصی سبب شده است که در جوامع وربی، گروهی از مردم از منظر دین احترام به گزینه
اش کشتتور آمریکا استتت جهان بنگرند و برخی دیگر، اعتقاد مذهبی را به کلی انکار کنند. نمونهبه 

نشین است، ترین کارکرد اقتصادی، همکه در آن، باالترین سطول اعتقاد و التزام به مذهب با قوی
 و اعتقادا  مذهبی، مانزی برای پیشرفت اقتصادی و باالرفتن سط  زندگی نیست. 

توان گرفت این است که در آن، نظام سیاسی، بر احترام به حقوق جامزه آمریکا می درسی که از
 شوند. مذهبی به یس اندازه، تحمو میفردی مبتنی است و به همین سبب، همه مذاهب و بی

گیری از پژوهش گستتترده خود های بریستتتول و تنستتی، در نتیجهروک و بنتلی، استتاتید دانشتتگاه
سکومی سند، تنها  شد نوی سم تحمیلی، مقدمه ر سکوالری سم از نوع لیبرال یا آزادیخواه، نه  الری

اقتصتتادی بوده استتت. دلیو آن این استتت که همان اصتتولی که آزادی عقیده و اجتماعا  را پاآ 
 کند. دارد، زمینه را برای اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، فراهم میمی

« گذاریمرکز تحقیقا  سیاست»، ارگان «کپ اکس»جان اشمور، مزاون سردبیر نشریه انگلیسی 
نویستتد عامو  ، در گزارشتتی در باره این پژوهش ، میCenter for Policy Studiesنبه انگلیستتی 
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اخبار و « کپ اکس»کلیدی رفاه جوامع، آزادی، عز  و احترام به برابری کارآفرینان استتت. نشتتریه 
 دهد. کاری وربی مورد بررسی قرار مینا  روز را از دیدگاه اندیشه محافظهجریا

، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد آمریکا در «ار  کاردن»کند که اشمور از پژوهش دیگری یاد می
کانادا منتشر کرد، « زرفری»توسر موسسه  7478باره تاییر آزادی بر روند اقتصادی در ماه مارآ 

گیرد و به رفاه و روند تاکید شده است که کارآفرین موفد در جامزه وربی، آزادی را میکه در آن، 
 کند.اقتصادی تبدیو می
های بریستول و تنسی بر لزوم احترام به نویسد: پژوهش هفته گذشته دانشگاهجان اشمور می

در طول قرن  دهد کههای مقایسه شده در این پژوهش نشان میعز  شهروندان تاکید دارد. داده
 اند. ترین اقتصادهای جهان بودهپذیرترین کشورها، صاحب پرروندتحمو بیستم،

به عبار  دیگر، رعایت برابری میان شتتهروندان، نه تنها از نظر اخالقی درستتت استتت، بلکه باعث 
 شود. بهبود شرایر زندگی همه می

 توجیه روند اقتصاد نین
مند از روند اقتصتتتتادی ای بهره، اقتدارگرا ولی به طرز فزایندهای ویرآزاداما جامزه نین که جامزه

تواند نافی این نظر باشد که آزادی بیان و عقیده و اجتماعا ، است، در یس بررسی سطحی، می
 انجامد. لزوما به روند اقتصادی می

دهد که این در حالی استتت که مقایستته نین با کشتتورهای پیشتترفته و مرفه وربی، نشتتان می
 روم اقتدارگرائی نظام حاکم بدست آمده، نه به سبب آن.ند اقتصادی در نین، علیرو

نویستتتد: جامزه نین که فقیر، اما به شتتتد  می« کپ اکس»اشتتتمور در مقاله خود در نشتتتریه 
یاستتتتتت7313ویرمذهبی بود، در ستتتتتال  یو آن، ستتتت هاد. دل به دگرگونی ن دنگ »های نوین رو 

بود، که برای نخستتتین بار، اقتصتتاد دستتتوری نین را با اقتصتتاد مبتنی بر بازار آزاد، « شتتیائوپینگ
 عوض کرد. 

نسکوالر  نبود، زیرا مردم آن اجازه برخورداری از آزادی عقیده « دنیوی»اما جامزه نین، هرگز کامال 
 نداشتند. و آزادی مذهب را 

روم رشد از سوی دیگر، نین هنوز مراحو گذار به یس کشور یروتمند را به پایان نبرده است و علی
انفجاری اقتصتتتاد نین، ستتتط  دستتتتمزدها در آن کشتتتور همچنان به مراتب از ستتتط  درآمد در 

 تر است. کشورهای وربی، پائین
تقدم تغییر مذهبی »ش گسترده نویسد: پژوهمی« کپ اکس»جان اشمور، مزاون سردبیر نشریه 

کند که آزادی، فقر جنبه اخالقی ندارد، که هفته گذشته منتشر شد، یابت می« بر تغییر اقتصادی
بلکه پایه روند اقتصتتادی استتت و بهترین راه برای دستتت یافتن به پیشتترفت قابو تداوم در اقتصتتاد 

 دهند.  دانند،انجامآنچه صالل میکشورها این است که به مردم آزادی اندیشه و عمو داده شودتا 
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