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 کره جنوبی پیش رفت؟را ایران عقب ماند و چ 

 

ما با هم شروع کردیم؛ حدود شصت سال پیش! اما کره جنوبی اکنون جزو قدرت های اقتصادی جهان و دارای کیفیت زندگی باالتری 

یش های خاص پاست. این در حالی است که ایران با وجود داشتن منابع غنی تر و شرایط مناسب تر عقب ماند! شاید بالفاصله چالش

   .ن را برشمریم که از کنترل ما خارج بود. اما مشکالت پیش روی کره اگر از ما بیشتر نبود کمتر هم نبودروی ایرا

 

کره جنوبی در عرض کمتر از بیست سال چهار بحران را تجربه کرد: استقالل از ژاپن، جنگ کره جنوبی و شمالی، انقالب آوریل 

نهایت جدایی این دو از یکدیگر، نود درصد برق شبه جزیره و هشتاد درصد و کودتای نظامی. پس از جنگ دو کره و در  0۹93

ژاپنی  هایتولیدات معدنی و شیمیایی و فلزی در بخش شمالی قرار گرفت و کره جنوبی از این امکانات محروم شد و خروج تکنسین

ن نفر کره نبود! اوضاع اقتصادی بسیار سوز چیزی جز کشته شدن پنج میلیونیز بر وخامت اوضاع افزود. حاصل این جنگ خانمان

همراه باشد. درآمد سرانه اهالی  بار بود. فقر کره جنوبی در زمینه منابع طبیعی باعث شد که تأمین غذای مردم نیز با دشواریاسف

   !نی فقر مطلقحدود هفتاد دالر بود یعنی کمتر از درآمد سرانه کشورهایی مانند هاییتی و اتیوپی. یع 0۹93این کشور در دهه 

اما چگونه کشوری اینچنین به درآمد سرانه ملی سی هزار دالر رسید؟ برای پیشرفت کره ریشه های متعددی برشمرده اند. در این 

  .نوشته کوتاه فقط می خواهم روی دو نکته تاکید کنم و برای ایران آینده درس بیاموزیم

  

 تحلیل و تجویز راهبردی

 ملی و همگام سازی ملتجلب اعتماد عمیق   -0

هنر حاکمیت کره جنوبی آن بود که مردم را همراه خود کرد و مناسبات ملی را به گونه ای چید که مردم، حاکمیت را باور کردند و 

 :همراه او شدند و در زمان های حساس نه در برابر و نه در کنار که در پشت حاکمیت ایستادند. بگذارید چند مثال کوچک بزنم

کره برای گرفتن وام های بین المللی به شدت در مخمصه افتاده بود. آمریکا آنان را پس زده بود. دولت کره هزاران کارگر معدن دولت 

ها با سوادتر بودند. این کارگران درآمدهای ای این بود که آنها از همه ملیتو پرستار به سوی آلمان غربی اعزام کرد. مزیت کارگران کره

های خارجی از فرستادند و دولت کره با وجود کم بودن مقدار آن، با وثیقه گذاشتن این درآمدها به اخذ وام از بانکمی خود را به کره

  .جمله دویچه بانک آلمان موفق شد

آوری را آغاز کرد. در پاسخ به این اوضاع، مردم ارزش پول کره سقوط کرد و قیمت طال سیر صعودی سرسام 0۹۹1طی بحران مالی 

 !زده کردندکره در کمپین ملی طال با بخشیدن داوطلبانه طال به دولت جهت فائق آمدن بر بحران جهان را شگفت

های کره ای در مکزیک با پوشیدن ماسک به کار خود ادامه ، کارکنان شرکت933۹با شیوع آنفلوآنزای خوکی از مکزیک در سال 

ای ها ترجیح دادند که بردر آن بازار بود. این در حالی بود که کارکنان سایر ملت های کره ایدادند که نتیجه آن افزایش نفوذ شرکت

 .حفظ سالمتی خود مکزیک را ترک کنند
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 های مالی به سکوهای پیشرفتمهارت تبدیل کردن بحران -9

 :مه را با هم مرور کنیدومین متغیری که دوست دارم آن را برجسته کنم، مهارت تبدیل بحران به سکوی پرش است. چند مثال فشرد

میالدی جنگی بین اعراب و اسرائیل شروع شد و قیمت نفت بیش از سه برابر شد! این ضربه مهلکی بود به اقتصاد کره  0۹10سال 

گذاری در صنایع مربوطه آن کرده بود. اما دولت کره یک تصمیم استراتژیک گرفت: که یک قطره نفت نداشت و تازه شروع به سرمایه

روی فرصت رشد باالی ساخت و ساز در خاورمیانه )به خاطر باال رفتن قیمت نفت( و اعزام کارگران خود به منطقه و احداث  تمرکز

 .میلیارد دالر 03هایی به ارزش سالیانه پروژه

 

 بزرگ کرهبحران مالی آسیا از تایلند آغاز شد و کشورهای آسیای شرقی را فرا گرفت. شش شرکت از ده شرکت  0۹۹1حدود سال 

ای تا مرز سقوط رفتند. دولت کره تا مرز ورشکستگی پیش رفت و زیر بار بزرگ ترین وام )قرض( تاریخ رفت. کره این وضعیت را به 

یک فرصت اصالحات عمیق تبدیل کرد: شرکت های ورشکسته بسته و یا ادغام شدند و شرکت های بزرگ دست به تجدید ساختار 

را با قاطعیت عملیاتی کرد. نتیجه اصالحات فوق العاده بود: ذخایر ارزی کره از چهار میلیارد دالر، به  زدند. دولت کره این تحوالت

  !صد میلیارد رسید و کره سه سال زودتر وامش را پس داد

 

وستی با دفقط این دو عامل باعث پیشرفت کره نیست! در تحلیل پیشرفت کره به عوامل مختلفی از جمله تعامل پذیری بین المللی )

جهان(، فرهنگ سخت کوشی و انضباط و نگرش استراتژیک )انتخاب بخش بسیار محدودی از صنایع به عنوان صنایع راهبردی و 

حمایت ویژه از آنان در هر مقطع زمانی( و اجماع ملی را بر شمرده اند. اگر چرخ را از نو اختراع نکنیم و عصاره موفقیت های جهانی 

 .تر طی کند ترکیب کنیم و واقعا به آن پایبند باشیم، آنگاه ایران نیز می تواند راه شادکامی و پیشرفت را سریعرا با تجربیات بومی 

 نوشته سهراب بختیار  ✍

 مجله خبری سرمایه
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  هنر تحریم

 

 دکتر سهراب بختیار  ✍ 

 

« تهزارا»های ایران را تنظیم کردند. زمان اوباما ساختار تحریماند که در را معماران تحریم ایران نامیده« ریچارد نفیو»و « خوآن زاراته»

« ها، مطالعه میدانیهنر تحریم»، نویسنده کتاب «نفیو»های جدید را تدوین و مبانی نظری تحریم« داریجنگ خزانه»صاحب کتاب 

از نظر نحوه « هاهنر تحریم». کتاب برای ایران طراحی کرد 00۹۴تا  00۸۸های ، نحوه اجرای این مبانی را طی سال9301در سال 

شونده پیامهای مفیدی برای شرایط امروز کشور دارد. به عنوان مثال به کننده و تحریمهای تجاری کشورهای تحریمسیاستگذاری

 :برخی خطوط فکری این کتاب در حوزه تجارت خارجی دقت کنید

 

اند.چراکه های مالی جای آنها را گرفتهدادند که امروز تحریمشکل میهای تجاری های اقتصادی را تحریمدر گذشته عمده تحریم ♦

جدید، فرآیندهای درآمدزایی و استفاده و دسترسی به منابع « های هوشمندتحریم»زیرساخت فعل تجارت، فرآیندهای مالی است. 

 .گیرنداقتصادی و نه لزوماً صنایع و افراد خاص را هدف می

 

ها بر کشور هدف به خوبی اعمال شود، احساس شود و متناسب با تشدید فشار، دهد درد ناشی از تحریم گذار باید اجازهتحریم ♦

  .دستاوردهای تحریم به دست آید

 

یابند که هر چه بیشتر کشور هدف از ابزارهای غیرتجاری و های تجاری در شرایط تحریم، از این بابت بیشتر اهمیت میسیاست ♦

اده، های غیرقانونی افتهای بزرگتری از اقتصاد آن کشور به دام فعالیتراز کاالیی خود استفاده کند، بخشغیررسمی برای تامین ت

  .تری قرار گیرندهای گستردهها نیز در معرض تحریمشود آن بخشباعث می

 

ا بر بدنه اقتصاد ایران، از ابزارهایی هها، آمریکا برای اثرگذاری تحریمهای ایران معتقد است که در دور پیشین تحریممعمار تحریم ♦ 

استفاده کرد که هر سه تجاری هستند. تسهیل واردات اقالم لوکس و غیرضروری، تشدید فشار بر تامین تراز کاالیی اقالم حساس 

از سینهمصرفی و تشدید فشار بر صادرات.آمریکا تا حد ممکن از طریق باز کردن مسیر واردات اقالمی مانند خودروهای لوکس، زم

دانست چراکه با عدم دسترسی به اقالمی مانند مرغ در سال تر میرا از نفت مهم« مرغ»اتالف منابع راهبردی ارز ایران شد.آمریکا 

ها را به جای ممانعت از دارد که ما تحریمبود که حس معمولی بودن شرایط نزد جامعه از بین رفت. و در مورد سوم اظهار می 9309

 .مت جلوگیری از صادرات و ایجاد اشتغال بردیم تا اتکای ایران به صادرات نفت کاهش نیابدواردات به س
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 های وارده از آنها تا چههای تجاری در شرایط تحریم برای مقابله و مدیریت خسارتجا کافی است که بدانیم جایگاه سیاستتا همین

ری در ایران فاقد متولی رسمی و اسناد باالدستی مصوب است و الجرم های تجااندازه مهم است. اما نکته مهم اینجاست که سیاست

 .شرایط الزم برای مدیریت فضای تجارت خارجی کشور به ویژه در شرایط تحریم را ندارند

 

، متوالیانگاری در انجام تخلفات، انجام تخلف در روزهای تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش و واردات خودرو به لحاظ ساده

های متولی امر نظارت تا زمان کشف جرم )تقریباً یک سال بعد(، عدم پیگیری متخلفان و گاه موافقت با عدم کشف یا سکوت دستگاه

نظیر است و بیش از همه انعکاسی از این واقعیت مهم است که اگر کشور با این مکافات افراد متخلف، در نوع خود بیاستعفای بی

ذار گتواند شرایط مطلوب کشور تحریمها شود، تا چه اندازه می، وارد فاز وضع مقررات الزم جهت مدیریت تحریمنظام اجرایی ضعیف

 .را در کشور ایجاد کند

 

یک بخشنامه طبق ابالغیه معاون اول صادر و بر اساس آن واردات خودرو برای کلیه واردکنندگانی که فاقد  00۹2ماه دی 92در 

بخشنامه دیگری صادر شده که کلیه واردات  00۹9آذرماه  ۸شود. همچنین در ماه آن سال ممنوع میدی 00 نمایندگی هستند، از

گیری فساد سازی شکلکند! تضادهای موجود در این دو بخشنامه، زمینهقانونی اعالم می 00۹9تیرماه  9۸خودرو را تا قبل از تاریخ 

« هاغیرنمایندگی»برای  00۹2ماه دی 00ه ثبت واردات خودرو، به تاریخ قبل از شود. متخلفان در گام اول شروع بای میگسترده

شود که طی آن متخلفان اقدام به ثبت با تعداد باالی خودرو به نیز موج دوم شروع می 00۹9آذرماه  ۸کنند و پس از بخشنامه می

 کارگیری مجوزهای، منجر به آن شده تا تخلفات متعددی از بهاند. فقدان نظارت و آلودگی فرآیندهاکرده 00۹9تیرماه  9۸تاریخ قبل از 

های قبلی خودرویی به بهانه اصالح و تمدید، ثبت غیرقانونی مستقیم خارج از قبلی )حتی غیرخودرویی( واردات، احیای ثبت سفارش

 .تساعات اداری با دخل و تصرف در سیستم ثبتارش انجام گرفته و هزاران خودرو به ثبت رسیده اس

 

شور شکنی کاین است: در شرایط تحریم، لحظه یا لحظاتی وجود دارد که در آنها پایداری و تحریم« هاهنر تحریم»پیام اصلی کتاب 

  .رسد و در این لحظه به نفع هر دو طرف است که به توافق برسندکننده به یک توازن میهدف و فشار کشور تحریم

 

 کندطرفین در شرایط تحریم است که محتوای بندهای توافق را تعیین میعملکرد راهبردهای تجاری هر یک از 
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 سال به عقب با صفوف کوپن 03

 

 .و عصر کوپن برگردیم 93به همین سادگی ممکن است به دهه 

یاز منابع مورد نریزی کند که در تنگنای پیش رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر ای برنامهخواهد به گونهمسأله ساده است؛ دولت می

بندی و دونرخی کردن کاالها چاره کار است. این نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه

 شود و عواقب زیانباری به دنبالکننده در کشور میترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگرانبزرگ

  .خواهد داشت

. کسری شدمشکالت ابتدا از کسری بودجه شروع شده است.یعنی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود،قطعا کار دولت باز هم پیچیده می

که فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای بودجه و فشار باالی نقدینگی باعث افزایش تورم شده است.دولت به جای این

شود ها را کلیدزده است. بعد از مدتی ناچار میکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمتحل مشکل نقدینگی بیابد،سر

اش گیرد که نمونهبندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل میکاالها را دونرخی و سهمیه

 .تمام وجود احساس کردیمرا در بازار ارز دیدیم و نتایج زیان بارش را با 

شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل 

آید و بخش عمده توان و گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میکه، انحصار شکل میامکان رشد ندارد. نتیجه این

کوپن  گیرد کوپن را احیا کند. احیایات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کاال شود. نتیجه اینکه دولت تصمیم میامکان

  .کندطور ادامه پیدا میکند و این روند همینهای تولید و توزیع دولتی را قوی میدوباره پایه

از نظر  93یم. متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه هست 93کنم به سرعت در حال بازگشت به دهه من فکر می

ها بازگردیم در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست

اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است. من خیلی عالقه باری داشته که نتایج زیان 93باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه 

پیدا کنم و افرادی پیدا شوند که به دور از تعصب و عالیق  93های دهه دارم که یک تحقیق اقتصادی درباره درست بودن سیاست

 .سیاسی، دستاوردهای آن دهه را برای ما روشن کنند

 

 نوشته دکتر سهراب بختیار    ✍

 مجله خبری سرمایه
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 ارز متالطم ،بالی اقتصاد بیمار

 

رقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی آید تورم در دولت یازدهم مهار و تکاگرچه به نظر می��

رتبط دت تورم، ممهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که مکانیسم مهار بلندم

 .و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد

 

در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان به یک و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده و سه برابر ��

درصد رشد داشته است. یعنی نسبت رشد نقدینگی ایران و ایاالت متحده نسبتی  03ینگی در آمریکا شده است. در همین مدت نقد

 .برابری است که قاعدتًا باید خودش را در نرخ ارز نشان دهد9/0

 

ورمی ت تنها با افزایش نقدینگی که با نرخدر طول دولت یازدهم سیاست تثبیت ارزش اسمی ارز هم دنبال شد. یعنی نرخ دالر نه��

هم که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، رشد نکرد. این تثبیت باعث شد تا قیمت دالر از نقطه تعادلی خودش دور، دچار 

 .ثباتی و مستعد جهش شودبی

 

د باروت نشده و قیمت تعادلی مانسری وقایع خارجی، ماشه جهش ارزی را چکاندند. با چکاندن ماشه، فاصله بین قیمت تثبیتیک��

م کرد. اما قاعدتاً اگر باروتی فراهالمللی بود که ثبات ایران را متزلزل میعمل کرد و باعث جهش شد. آنچه ماشه را کشید، مسائل بین

 .اثر بودها هم بینشده بود، این ماشه کشیدن

 

ق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما مولفه عمده در خلق نقدینگی در دوره دولت یازدهم، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خل��

داد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای ها مینقص ضوابط این امکان را به بانک

 .ها تبدیل به نقدینگی شدشد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانکالمللی زیان قلمداد میبین

 

گوید به شود؛ در حالی که تجربه دنیا میظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل میدر ن��

شود بلکه باید زیان محقق شود. چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت گیری شروع نمیموجب نکول، ذخیره

 .تواند به رسمیت شناختن نکول توسط شورای پول و اعتبار باشدممکن، میشود. حداقل کار آن نکول بسته می

 

ه در این بهینگی کگذاری، راه مناسبی برای مدیریت بخش پولی اقتصاد، با توجه به تمام عدمبه غیر از وضع مالیات بر سود سرمایه��

فایده خوب دیگر هم دارد. اینکه بخشی از این مالیات  گذاری یکپنج سال تجمیع شده است، نداریم. اما این مالیات بر سود سرمایه

 .تواند به سمت بودجه هدایت شودهم می
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دهد و قیمت ارز سایر کاالها هشت هزار تومان است، این تومانی را به کاالی اساسی اختصاص می ۴933زمانی که سیاستگذار ارز ��

سی تولید نکند و این بدان معناست که ظرفیت تولید داخلی کاالهای شود که کاالی اساسیگنال غلط برای تولیدکننده مخابره می

شود و این یعنی وابستگی بیشتر به واردات کاالهای اساسی؛ همان کاالهایی که استقالل در تولید آنها، از نظر امنیت اساسی نابود می

ی دریافت کند تا سیگنال درست به تولیدکننده و ملی نیز حائز اهمیت است. بنابراین، واردات کاالهای اساسی نیز باید ارز تعادل

 .کننده بدهدمصرف

 

دولت نباید نسبت به درآمدزایی از محل ارز خجالت بکشد یا از آن پرهیز کند. دولت باید با صراحت اعالم کند که تعهدات بسیاری ��

ند. در نتیجه باید ارزی را که در اختیار دارد به بر عهده دارد و باید اعتبارات قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه و تعهدات خود ک

ترین قیمت بفروشد. اینکه، این مساله تاکنون به غلط تقبیح شده، خسارات بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است و بخشی از گران

 .کسری بودجه کشور نیز ناشی از همین است

 

قرار دارد و میزان اسراف در آن بسیار باالست. اگر سیاستگذار بخواهد  واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک تعادل غیربهینه��

نفعان وضع موجود و تعادل بد کنونی هستند، مواجه اقتصاد را وارد یک تعادل بهینه کند، احتماالً با مقاومت آحاد جامعه که ذی

عایت این ظرایف، به نظر من باید یک هدفمندسازی تر خواهد بود. با رشود. از این جهت یک حرکت تدریجی برای کل اقتصاد بهینهمی

 .موفق اجرا شود

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

 مجله خبری سرمایه
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 اشتباهات هشتگانه اقتصادی دولت کلید ساز

 نوشته دکتر سهراب بختیار    ✍

 

 ۹9بهمن ماه  درصد در اواخر 93درصد به  02فزایش نرخ سود بانکی )در قالب طرح گواهی سپرده( از ا -0

 

 های ارزی اتخاذ شده بودیکی از بدترین سیاست ۹1توسط دولت در اردیبهشت ماه  ۴933اعالم دالر  -9

 

ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کاالهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه ارز و تداوم مشکالت: شنیده -0

رز حاصل از مابقی گروه کاالها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان بصورت یارانه ای قیمت بازار ثانویه قیمت گذاری شود و ا

 گذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم

 

 یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه -۴

 

این حساب  ۹۴تا  ۹9نفی بود. از سال میزان حساب سرمایه بسیار م ۹3و  ۸۹های منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سال -2

میلیارد دالر رسید. ضعف نظارت بانک  91به  ۹9مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال  ۹2همواره مثبت بود. اما از سال 

 .است شده کشور ای ریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایهمرکزی و عدم برنامه

  

 گسیخته در نظام بانکی خلق نقدینگی لجام -9

 

 های کوتاه مدت با بلندمدتتفاوت اندک نرخ سود سپرده -1

 

 عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی -۸
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 ایست اول به پولشویی

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

 

لیاتی با در روزهای اخیر و مقابله ی جدی و عم pos حرکت هوشمندانه و مدبرانه بانک مرکزی ایران در محدودیت سقف تراکنش

پولشویی بهترین حرکت در مقطع فعلی در مهار لجام گسیخته ی أرز بوده و به نظر بنده حتی تاثیر مثبت تر از کامل کردن 

 .داشته است FATF مفاد بند ،بند خارجی و داخلی سیاسی فشارهای با همراه و کورکورانه 

تومانی و همراه با یکسری نوسانات نقطه به نقطه،بانک مرکزی جمهوری 09333تومان به بازه 0۹333با پایین امدن نرخ دالر از کانال 

إسالمی ایران به صورت پی در پی و کامال کارشناسی اقدام به مداخله ی نقطه ای در سطح بازار ارزی تهران کرد و این مسأله باعث 

از مهمترین علل این کاهش محدودیت سقف روزانه ثبات و کاهش نسبی نرخ أرز در بازار ازاد را در ماه گذشته در پی داشت.یکی 

 .بصورت کامال هوشمندانه بود pos تراکنش روی

این شگرد باعث شد یکی از بزرگترین راه حلهای چهل ساله ی اخیر جمهوری إسالمی ایران برای مبارزه ی عملی و صحیح و 

 .کارشناسی با پولشویی در حوزه ریالی انجام شود

در واقع گذاشتن سفارش حجیم خرید دالر و ارز بدون حضور متقاضی دربانک عمال مسدود  pos اکنش دربا محدود شدن سقف تر

شد و بازار بی سامان خارج از ایران،بخصوص دبی،هرات و سلیمانیه که حقیقتا سهم بسزایی در مناقشه ی ارزی ماههای اخیر در 

 .تیار بانک مرکزی قرار دادایران،تا اندازه ی قابل توجهی در بعد تسویه ریالی،تحت اخ

 و مرکزی معدن،بانک و اقتصاد،صنعت وزارت راس در چاالک و جوان متخصصین جایگزینی و سیاست این امید است با پیگیری 

 خ تورم و فشارها ونر احتساب با توام منطقی و واقعی نرخ به و یابد ادامه ارز نرخ نقطه به نقطه و نزولی روند اعتبار و پول شورای

 .تومان هدایت گردد03333تحریم های احتمالی مضاعف،نزدیک شود و به کانال زیر 

در این بین تصمیم دولت در بازگشت ارز پتروشیمی ها به بانک مرکزی و دستورالعمل عملیات مجاز صرافی ها،اگر به صورت کامال 

که ارزش برابری دالر در برابر ریال را بصورت واقعی تومان 1333صحیح إجرائی گردد، تاثیر بسزایی در کاهش این نرخ حتی به کانال 

 .و در نظر گرفتن تمام پارامترهای تاثیر گذار در تعیین این برابری دارد، إیفا میکند
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 راهکار مهار تورم در دولت روحانی

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

درصد به رشد اقتصادی نیز در یک مملکت 0یا 9تورم ،در نگاه اقتصادی مخرب نیست و وجود آن در یک اقتصاد پویا حتی به میزان 

 .کمک میکند

 .در کشور ما و با وجود تورم دو رقمی ، متصدیان امور اقتصادی با مقوله ای بنام مهار تورم مواجه هستند

روش متوسل میشوند.یکی سیاست درآمدی میباشد که در آن دولتها و 9عموال اقتصاددانها بهبرای مهار وکنترل تورم در یک کشور م

متولیان سیستم اقتصادی و بانکی،مستقیم در تولید و بازار ورود کرده و تورم را در آنجا کنترل میکنند،این راهکاربرای مهار تورم در 

 .صالح جزء جزء این چرخه میباشد که در کشور ما عمال غیر ممکن استکشور ما خیلی موثر نیست زیرا برای کنترل تورم نیاز به ا

در روش دوم بانک مرکزی و متصدی سیستم پولی یک کشور وارد سیاستهای پولی ومالی میشود وبا ایجاد محدودیت در تزریق پول 

 .مینماید عمل..و سکه نام ،ثبت تمشارک اوراق قبیل از نقدی غیر های سرمایه در سطح بازار و در واقع جمع آوری پول به سبک 

درحال حاضر دولت دوازدهم با ایجاد سیاست دوم که همان سیاست انقباض پولی است سعی دارد تورم را کاهش دهد ولی با به 

کارگیری این روش دولت و با قطره ای کردن تزریق پول برای توسعه تولید ،در واقع باعث افزایش نرخ بیکاری وکاهش رشد اقتصادی 

در شرایط فعلی میشود ،با پیش رو قرار دادن این سیاست توسط دولت ،در واقع کاهش فروش اجناس تولید داخل را در بر دارد واین 

عامل باعث کاهش در تولید داخلی و این امر منتج به کاهش رشد اقتصادی در مملکت میشود ،همچنین با کاهش تولید داخلی 

 .عدیل نیرو در کارخانه ها و اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری رادر بر داردپیامدهای سیاهتری نیز دارد و آن ت

لذا پیشنهاد بنده طرحی مکمل و متمم در راستای سیاست های انقباضی دولت،اتخاذ دو راهکار کوتاه و میان مدت اجرایی برای دولت 

 .جهت خروج از مازاد تورم میباشد

 

توسط بانک مرکزی و پشتیبانی همه جانبه مرکز توسعه صادرات برای تسریع در صادرات  طرح کوتاه مدت؛ایجاد طرحهای حمایتی

کاالهای تولید داخلی میباشد،همچنین پرداخت تسهیالت برای خرید از کاالهای بادوام ،کاهش نرخ سپرده قانونی بانکهاو پرداخت 

 .بخشی از مطالبات شرکتهای پیمانکاری طرف قرار داد دولت است

ن مدت؛در این طرح نیز دولت سیاست هائی همچون آزاد سازی حامل های انرژی )که نتیجه مستقیم این حرکت ،صرفه طرح میا

 .جویی قابل توجه انرژی و تحول بنیادین در کاهش هزینه های جاری ملت و دولت است(را دربر دارد

 . و ارگان های مختلف نیز بسیار تاثیر گذار استهمچنین اصالح و تعدیل اخذ مالیات از تولید کننده،شفافیت مالیاتی ارکان 

امید است دولت با اتخاذ این چنین سیاست هائی بتواند در کنار کنترل و مهار نقطه به نقطه نرخ ارز،رویکرد درست و منطقی در 

 .ندپیش گیرد و کشتی گرفتار در امواج متالطم اقتصاد ایران را با کمترین آسیب ممکن به ساحل آرامش هدایت ک
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 اقتصاد جهانی،در انتظار صعودطال ،افول دالر

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

بدالیل فراوان و موجّه بنده معتقدم ،دالر در چند سال آینده اعتبار و ارزش خود را بعنوان ارز معتبر و مرجع جهانی از دست داده که 

 این استیصال در ماههای آینده نمایان میشود

 چشمگیر افزایش و الملل بین جامعه در دالر تضعیف موجب که است متحده ایاالت داخلی و عامل جهانی  9این پیش بینی ناشی از 

 میشود )طال( رزش فلز زردا

از عوامل داخلی این نوسان در داخل ایاالت متحده آمریکاکسری بودجه ایاالت متحده میباشد که با راهکار اخذ تعرفه های گمرکی  -

 .باعث آسیب پذیر شدن اقتصاد این کشور میشود )جنگ تجاری( برای کاالهای وارداتی

 .تریلیون دالراست 99از دالیل دیگر ،افزایش بدهی عمومی امریکا به مبلغی بالغ بر  -

 .افزایش نرخ کاهشی بهره اوراق قرضه ای در وزارت خزانه داری امریکا -

 کاهش نرخ اشتغال در امریکا -

 .جالس امریکا و تنش های سیاسی این حزب با رئیس جمهور ترامپتسلط دمکرات ها در یکی از م -

 .تغییر سیاست های پولی واشنگتن و دخالت در کاهش نرخ بهره بانکی برای مقابله با نرخ بیکاری -

 سال گذشته نرخ بهره بانکی را افزایش داده که این سیاست را بدلیل فوق نمیتواند دنبال کند۴فدرال رزرو امریکا طی 

 ورود ایالت متحده در اعمال فشار به اوپک برای کاهش قیمت جهانی نفت برای مقابله با ایران -

ادامه این سیاست و کاهش قیمت جهانی نفت در دراز مدت بیشترین آسیب را به صنایع مادر بخصوص خودرو سازی این کشور وارد 

هزار بشکه نفت ۴33میلیون و۹این کشور با تولید متوسط  eia کرده و نرخ بیکاری را افزایش میدهد ضمن اینکه طبق آخرین گزارش

بوده و باوجود ذخیره طالی سیاه در ادامه و به صورت مستمر با بحران مواجه  930۸در روز بزرگترین تولید کننده نفت درسال 

 .میشود

ن کشور فرانسه شده و باعث کاهش باعث بروز نارضایتی هایی همچو 930۹اصالحات مالیاتی مدنظر دولت امریکا در اوایل سال  -

 .رشد اقتصادی این کشور میشود

با توجه به موارد فوق این عوامل باعث ایجاد بحران هایی در اقتصاد این کشور شده و با توجه به تنش در اعتبار ارز جهانی یا دالر 

 .افزایش مییابد،گرایش به خرید کاالی ارزشمندی چون طال به عنوان یک دارایی ایمن به شکل چشمگیری 

 

 .و اما سیاست های جهانی که عامل دوم در رشد طال و کاهش ارزش دالر میباشد
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 جنگ تجاری  

جنگهای تجاری که غالبا بین ایاالت متحده با چین،اتحادیه اروپا ،کانادا و...در نهایت باعث بی اعتباری این واحد پولی در سطح جهانی 

ن ،اتحادیه اروپا ،کانادا و غیره از اتخاذ تعرفه های یکجانبه و زورگویانه به ستوه آمده و با میشود زیرا غول های اقتصادی همچون چی

راهکارهایی همچون کاهش تعمدی ارزش پول ملی )یوان(توسط چین برای مقابله با جنگ تجاری یاامضاء توافق های تجارت آزاد 

دالر و جایگزینی آن با ارزهای مشابه میباشند.یکی از بزرگترین این رقبای امریکا در صدد بی ارزش کردن و محدود کردن استفاده از 

توافقات ،توافق تجارت آزاد بین ژاپن و اتحادیه اروپا باهدف حذف تعرفه گمرکی کاالهای اروپایی به آسیای جنوب شرق است و یک 

اعمال میشود ضربه قابل توجهی  930۹سال  میلیون نفری را در بر میگیرد این گونه سیاست ها که در اوایل133منطقه آزاد حدودا 

 .به سیاست های پولی دولت آمریکا وارد میکند

  عدم همراهی اروپا ،چین و روسیه در نقض برجام نیز میتواند اثرات سیاسی نامطلوبی در سیاست خارجی امریکا گذاشته و این بد

ایجاد توافق های مالی به منظور تسهیل تجارت با ایران عهدی، منتج به بدبینی دیگر کشورها همچون کره شمالی گشته و باعث 

 .بدون بکارگیری دالر و بکارگیری توافق های دوجانبه میگردد

  همچون ادامه روندخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)برگزیت(،ادامه  930۹با توجه به موارد فوق و مسائل مهم سیاسی پیش رو در سال

،فراز و فرود نرخ جهانی نفت،تنش دولت پوپولیست ایتالیا و اختالف و احتمال جدایی از جنگ های تجاری بزرگ بین المللی 

اتحادیه اروپا و انتخابات ریاست جمهوری در چند کشور نوظهور اقتصادی جهان همچون هند،آفریقای جنوبی ،اندونزی ..و احتمال 

تمایل جهانی برای تبدیل دالر به شمش طال و تبدیل تنش های سیاسی و تقویت اقتصادی آبراه آسیای جنوب شرقی گمان میرود

ذخایر ارزی کشورهای نوظهور اقتصادی از دالر به طال سرعت بیشتری به خود میگیرد همچنان که این تمایل در سال اخیر در 

کلیه موارد مطرح ذخایر ارزی کشورهایی همچون آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،چین،روسیه ،هند و..کامال مشهود بوده و این مسئله و 

شده توسط بنده ،در این مقاله نشان از تضعیف دالر بصورت تدریجی و افزایش چشمگیر تقاضای این فلز گرانبهادر کشورهای 

توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور و در نهایت رشدارزش و اعتبار هرچه بیشترو قابل توجه و شوک شدیدبخصوص طال و نقره را 

 .در بر دارد
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 حریم های نفتی آمریکا با شکست مواجه شده استآیا ت

 

 دکتر سهراب بختیار    ✍

ساده نگری محض است اگر تصوّرکنیم با گذشت یک ماه و اندی از آغاز دور دوم تحریمهای یکجانبه امریکا بر صنعت نفت و انرژی 

 .ایران،این سیاست دولت امریکا با شکست مواجه شده است

میلیون بشکه نفت صادرات 9طبق آمار در اولین ماه منتهی به آغاز دور دوم تحریم ها )نوامبر( ایران بطور متوسط،روزانه در حدود 

برابر عدد و رقمی است که با آغاز فشارهای تحریم آمریکا برای 9داشته است که این مقدار برخالف پیش بینی های قبلی ،حدود 

 .متصوّر میشدندصدور نفت ایران،کارشناسان 

 این مساله نمیتواندجشن و شعف ما ایرانی ها را به همراه داشته باشد زیرا ایاالت متحده با تدوین یک برنامه مدوّن و کامالً هوشمندانه

 تو با اعالم معافیت چند کشور از مجازات های ناشی از خرید نفت از ایران،سعی در تسلّط و اعمال محدودیت کامال کنترلی بر صنع

  نفت ایران یعنی شاهراه حیات و مقابله ایران در برابر زیاده خواهی های خود را دارد

همچنین امریکا با اعمال فشار بر متحدان خود در افزایش تولید و جبران کاهش تدریجی نفت ایران سعی در کاهش هر چه بیشتر 

 .تدرآمدهای نفتی ایران و در نتیجه کاهش تسلّط این کشور در منطقه اس

در ایاالت متحده هم اکنون نمایندگان بر روی الیحه ای کار میکنند که هر گروه یا هیئت نفتی که به جهت تعیین سهمیه ها و 

تنظیم بازار نفت تشکیل شود را در لیست تحریم قرار دهد و سازمان موجّه اوپک را با سازکاری به نام نوپک تحت تسلّط خویش قرار 

 .دهد

 له چیستو اما راهکار مقاب

مدتها شنیده ایم در پی بروز دور تازه تحریم بر صنعت نفت این بهترین فرصت برای خروج از اتّکاءبه نفت در ایران است که به نظر 

بنده این نظریه نه تنها در تنگنای فعلی بلکه در آینده نیز کارگشا نمیباشد زیرا بدلیل وجود منابع و ذخایر مشترک باید با بهترین 

هزار بشکه ۸33میلیون و ۴از این منابع بهره برداری بهینه صورت گیرد و طبق پیش بینی تا پایان برنامه ششم توسعه به عددراهکار 

در روز برسد که قدرت اقتصادی و منطقه ای ایران را چند برابر میکند البته در کنار اهمیت و توسعه صنعت نفت و گاز و 

رات کاالهای غیر نفتی نیز از اعّم واجبات در پویایی اقتصادی میهن عزیزمان میباشد که پترشیمی،توسعه و برنامه ریزی برای صاد

 .این امر نیز با برنامه ریزی میان مدت ودراز مدت در رشد صادرات در یکی،دو دهه امکان پذیر است

 و اما راهکار ها

 ندگان بزرگ سازمان اوپک و همچنین ایجاد تنش رویکردسیاسی از جمله ایجاد رابطه دوستی و مودّت با اعضا اصلی و تولید کن

های سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای، دو روش کامال متضاد مقابله سیاسی با بحران تحریم نفت است که دیپلماسی کشور ما 

 .روش قوی و متاسفانه در دیگری بسیار ضعیف عمل نموده است9در یکی از این 

 رویکرد اقتصادی 
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 ارگان و سازمان ایرانی در لیست جدید تحریمی ،عرضه گسترده نفت در بورس133مقابله ها با توجّه به تحریم  یکی از موثّر ترین این

انرژی و ورود بخش خصوصی در صادرات و فروش طالی سیاه میباشد که در برابر بخش زیادی از تحریمها میتوانند مصونیت داشته 

 .باشند

مشتری های سنتی و کهنه و ایجاد بازارهای جدید کشورهای در حال توسعه با راهکار تغییر بنیادی در استراتژی فروش نفت به 

 ..بازاریابی های نوین و اعمال تخفیف و پیش فروش و

راه سوم تقابل نفتی با امریکا، تهاترهای هوشمندانه نفت با جامعه جهانی است که میتواند بخش عظیمی از نیازهای اساسی ایران را 

ع مقابله با دشمن اقتصادی را دراز مدت و فرسایشی نماید.این پدیده باعث میشود ایاالت متحده بعنوان بزرگترین تامین و در واق

میلیون بشکه در روز در دراز مدت خود متحمل بزرگترین صدمات اقتصادی از جمله صنعت ۹تولید کننده فعلی نفت جهان با بیش از 

 ....پیامدهای اجتماعی و اقتصادی همچون افزایش نرخ بیکاری گرددخودرو سازی ،هواپیما سازی ،صنایع سنگین و

ا پدیده ب مقابله و پتروشیمی صنایع تقویت و اکتشاف و استخراج در دنیا روز فناوری تقویّت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت 

نی تحریم حتی شرکتهای روسی و چیخام فروشی.باتوجه به عدم استقبال فعلی شرکتهای بزرگ نفتی جهان و ترس از ورود به لیست 

،منابع مالی باید از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی بصورت چند فوریتی تامین و در بخش فنی نیز از توانمندی متخصصین داخلی 

 .بهره جست

مریکا واقع شده سال گذشته با هجمه های گوناگون تحریم از سوی آ۴3در پایان این مطالب قابل ذکر است که اگر چه ایران در طول 

ولی میهن عزیزمان با راهکارهای متفاوت تمامی این تحریمها را دور زده و امید است این بار نیز با مدیریت و برنامه ریزی کامال 

 .سال اخیر را نیز نقش بر آب سازد۴3هوشمندانه عاری از هرگونه سوء استفاده و اختالس و..بتواند بزرگترین تحریم 
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 !در راه استسونامی مالیاتی 

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

  تنظیم الیحه بودجه در ایران غالباً بر اساس اضافه نمودن نرخ تورم سال جاری با بودجه سال میباشد که این طرح ساده در واقع

 .هیچگونه توجیه اقتصادی و کارشناسی به همراه ندارد

است با دست درازی به منابع بیشمار نفتی،معدنی....،دولت ها دست در سالهای بعد از انقالب وبخصوص دولت های اخیر ،سعی شده 

به سیاسی کاری زده و با استفاده نامحدود از این منابع با تامین بخشی از کسری بودجه ها ،پیامدهای منفی آنرا به دولت های بعدی 

 .محوّل کنند

 

صادرات نفت و فراز و فرودهای قیمت جهانی نفت چشم  از آمار کاهش ۹۸آنچه بدیهی است دولت در بررسی وتسلیم الیحه بودجه 

پوشی و به گونه ای غیر واقع گرایانه ،عمل نموده است،با این ترفند دولت قصد دارد به دیدگاههای اقتصادی و سیاسی،اجتماعی و 

این معضل ،پیامدهای آنرا به شیوه عجوالنه و عاری از کارشناسی پاسخ داده و بجای جراحی مو شکافانه و حل ۹۸تبعات آن در سال 

 .بصورت موضعی به تعویق اندازد

قطعا بیشتر از سال جاری بوده و اهتمام بیشتری در تنظیم منابع واقعی  ۹۸این در حالی است که خرج امور جاری کشور در سال 

 شکل مستقل وهمچون سالهای تامین مالی بودجه را می طلبد.ضمن اینکه با توجه به محدودیت ها ،دولت در سال آینده نمیتواند به

 .قبل با ایجاد تخصیص بودجه مازاد ،بدون مصوبه مجلس، اعتباری را اختصاص و کمبودهای مالی خود را مدیریت کند

و باتوجه به درنظر گرفتن افزایش بی سابقه در آمدهای مالیاتی دولت ،فشار مضاعفی ۹۸هزار میلیارد تومانی ایران در سال۴1۸بودجه 

 تامین تحقیق در منفی ،اثر قطع طور به آمد در این کامل نشدن محقق به توجه با و ته و مستهلک تولید و اقتصاد وارد به بدنه خس

کشور و در نهایت تاثیر مستقیم در فعالیت کسب و کار و رکود بازار و همچنین افزایش  عمرانی بودجه و تمام نیمه پروژه هزاران مالی

 .،خواهد داشت ۹۸نرخ بیکاری در سال 

لذا بنده از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون های تخصصی عاجزانه تقاضامندم با اعمال اصالحات اساسی در تصویب این الیحه 

و با دید کامال مّلی و لحاظ کردن منافع مّلی و دوری از چانه زنی های منطقه ای و محلی،در مسیر کاهش هزینه های غیر ضروری و 

ر گام بردارند و بجای اعمال فشار مضاعف بر کسب و کار و تولید با مالیات غیر متعارف و ظالمانه،در مسیر جبران کمبود بهره وری بهت

بودجه از طرق دیگر همچون بازگرداندن صحیح بخش اعظم ارز ناشی از صادرات بخش های دولتی و نیمه دولتی و ارگان های وابسته 

ای مالیاتی ارگان های وابسته ،جلوگیری از فرارهای مالیاتی کالن اقدام نمایند و چرخهای همچون پتروشیمی ها...حذف معافیت ه

 شکسته اقتصاد را بیش از این خرد و ناکارامد ننمایند
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 !اعتمادزایی یا اعتمادزدایی بانک مرکزی

 

 دکتر سهراب بختیار  ️✍

 

 ارزی و سپرده ریالی مبتنی بر ارز ،به چه منظور بوده است؟مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار پیرامون بازار متشکل معامالت 

پیرو این مصوبه بانک مرکزی قصد دارد وجوه ارزی سرگردان مردم را به سوی سیستم الکترونیکی هدایت نماید و ارز بصورت نقد در 

نی بر ارز را راه اندازی نماید و این سیستم یا بورس خرید و فروش شود و ضمن دریافت ارز از مردم حساب سپرده گذاری ریالی مبت

بصورت سپرده مدت دار خاص ریالی به متقاضیان حساب افتتاح نماید و وجه بصورت ریالی دریافت و به قیمت سنا محاسبه و در 

 .حساب شخص سپرده شود و در موقع برداشت نیز بر اساس قیمت ارز مبنا به قیمت روز به ایشان تحویل داده شود

 

 از بانک مرکزی این است و اما سوال من  

آیا تجربه دریافت وجوه ارزی مردم در سالیان گذشته و عدم پایبندی به تعهدات بانک مرکزی به سپرده گذاران وقت،اعتماد مردم را 

 نسبت به تکرار این روش ، به کل از بین نبرده است؟

 امل است؟آیا تاسیس این بازار بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و توام با شفافیت ک 

      جناب آقای دکترناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ،آیا با توجه به پیشینه سالهای گذشته و دریافت وجوه ارزی از مردم و خلف

وعده به سرمایه گذاران و ایجاد شکاف عمیق اعتماد در بین مردم نسبت به بانک مرکزی این طرح که ماهها دوستان در شورای 

م آن اهتمام ورزیده اند میتواند راهکار مناسبی برای جذب دالرهای خانگی در این برهه زمانی باشد یا پول و اعتبار به تنظی

راهکارهای عملیاتی منطبق با شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی دیگری که شخص شما به عنوان یک اقتصاددان بیشتر از هر فرد 

ر این گونه تصمیمات در فرد فرد جامعه بصورت روحی و روانی موثر دیگری به آن اشراف دارید میتواند در کاهش تبعات زیان با

 . تر باشد

اتخاذ این چنین تصمیمات سطحی همچون راه اندازی بازار متشکل ارزی و سپرده ریالی مبتنی بر ارز و حذف چند صفر از پول ملی 

 . و...نمیتواند اعتماد از دست رفته مردم نسبت به نظام بانکی را تصحیح نماید

  دوست عزیز،جناب آقای دکتر همتی؛بنده معتقدم با کنار گذاشتن این شوو های رسانه ای و بهره گیری از کلیه ظرفیت های

موجود داخلی و اتخاد تصمیمات هوشمندانه اقتصادی و عملیاتی سودمند،مردم را در تحمل این همه زجر و مشقت در معیشت 

اهکارهای مناسب را در سطح جامعه مشاهده فرمایید و باعث ایجاد مرهمی مناسب روزمره یاری نموده و تبعات مثبت اینگونه ر

 .بر پیکر فرتود تامین معاش جامعه ایرانی گردید

 اقتصاد و کسب و کار
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 سربازان اقتصادی را ارج نهیم

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍

 

کشتیرانی جمهوری  توان خریداران گزینشی نفت ،کمبوددر ماههای اخیر و با توجه به محدودیت های تحریم و کاهش قیمت و افول 

توسط بیمه گذاران بین المللی و..درآمدنفتی  اسالمی ایران برای ارسال نفت و همچنین محدودیت بیمه دریایی نفتکش های خارجی

 .میلیارد دالری دولت به حدود کمتر از نصف رسیده است ۴1تخمینی 

 کیه بر صادرات غیر نفتی بصورت شعار گونه از سوی دولت مردان ما در رسانه های در چنین زمانی بار دیگر زمزمه های ت

 !!!مختلف به گوش میرسد.و عنوان میشود دولت با تمام توان در کنار صادر کننده میباشد

 آیا این جمله بازخورد تبلیغاتی و رسانه ای ندارد؟؟

  است که با توجه به رقابتی بودن کاالی صادراتی و محاسبه  اینسوال های من از دوستان تصمیم گیر در حوزه اقتصادی مملکت

موارد مختلف کاال در بازار هدف بر اساس عرضه رقبا،در کجای دنیا برای صادرکننده، دولت شرایط و ضوابط بازدارنده قرار 

 میدهد که این شرایط را ما در قوانین خود دنبال میکنیم؟

 هر روز تغییر میکند؟ در کجای دنیا قوانین مرتبط به صادرات 

 تا بحال وزرات صمت و..چه کمک عملیاتی واقعی با محوریت مدیریت صادرات ایران در کشورهای هدف انجام داده است؟؟ 

      چه راهکارهایی برای بازگشایی و تبادالت ارزی با اروپا انجام شده است،مگر نه آنکه تبادالت شرکای تجاری اروپایی ما همچون

 .ماه اخیر بشدت کاهش یافته است03ایتالیا،آلمان ،فرانسه،انگلیس و..در

 چه کسی جوابگوی خسران ،از دست رفتن اینچنین بازارهای خوب هدفی میباشد؟؟

 آیا بدست آوردن اینگونه بازارها،واعتمادسازی شرکای تجاری یک شبه بوجود آمده است ؟؟

   ه جای دنیا اعمال میشود را برای صادرکننده خود در نظر گرفته ایم که امروز او آیا معافیت ها و مشوقات صادراتی که در هم

 توان کمک به دولت را در حل معضالت ارزی و غیره داشته باشد؟

 چرا رویکرد مبادالت دوجانبه با کشورهای به اصطالح دوست را تسریع نمیدهید؟ 

  ادیزی بخش که است نشده باعث نیما سامانه به و آیا مراجعه و تحویل ارز صادراتی محدود خصوصی ها در مقایسه با دولتی ها 

در چنین برهه حساسی میتوانند دوش به دوش دولت در خط مقدم اقتصادی  که خصوصی صددرصد فعال صادرکنندگان از

قتصادی به ملت، سپر کنند،صادرات را رها و نظاره گر تصمیمات نابجای سینه خود را در برابر ضربات سهمگین ترکش های ا

دولتمردان شده اند .تا نه بر اساس قوانین و راهکارهای اقتصادی ،بلکه بر اساس قانون آزمون و خطا ،شاهد سیر نزولی بیشتر 

 . اقتصاد و تجارت در میهن عزیزمان باشند

 ان اقتصادی دولت به پایان میبرم که لطفا به صادرکننده ،وارد کننده و فعال اقتصادی در پایان ،عرایضم را با توصیه ای به دوست

واقعی بها دهید و به جای واگذاری هر روزه اقتصاد به ارگانهای دولتی،یا مرتبط،و همچنین شرکتهای خصولتی ،اقتصاد را رها 

ند واگذار فرمایید و از نگرش های سیاسی و اقتصادی کرده و آنرا به صاحبان اصلی آن که همان فعالین اقتصادی دلسوز میباش

 .دولت بر اقتصاد فاصله بگیرید



21 
 

 نیست "رونق تولید "این راه ؛آقای وزیر

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍ 

 

و براساس نامگذاری سال رونق تولید ،نکاتی به ذهن بنده رسید که این تصمیمات خلق الساعه دوستان  ۹۸در آغازین روزهای بهار 

  در شورای عالی کار وعدم

 بیان میکند ۹۸هماهنگی وزارت کار با وزارتخانه های دیگر،تناقص فاحشی را برای رونق تولید در سال 

اشاره میکنم که با توجه به شرایط موجود تحریمی  ۹۸ر دژپسند در سال ابتدا به رویکرد و تصمیم وزارت اقتصاد و آقای دکت ✅

،سهم نفت در بودجه به حدود یک سوّم رقم کل منابع عمومی رسیده و دولت این کسری را با افزایش سایر درآمدهااز جمله مالیات 

 ، انتشار سهام،بهره مالکانه و غیره جبران میکند

در شرایط موجوددر کاهش وابستگی نفتی و فشار مضاعف تحریم و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  البته این تصمیم بهترین راهکار ✅

 .میباشد

و اما نقطه سیاه این رویکرد اقتصادی به عنوان بهترین شیوه ممکن در شرایط فعلی،فشار مضاعف مالیاتی بر تولید کننده و کلیه  ✅

 بدنه اقتصادی در جامعه است

انه کار،رفاه وامور اجتماعی ،اوج کج سلیقه ای و بی توجهی به شرایط و معضالت روز اقتصاد ما را نشانه رویکرد دوّم ،وزارتخ ✅

ودر راس این تصمیمگیری جناب آقای شریعتمداری ،نمایندگان کارگری ۹1میگیرد و با تصویب شورای عالی کار در واپسین روزهای 

 .درصد،تحقّق رونق در تولید را غیر ممکن میسازد09/2و کارفرمایی ،در افزایش حقوق کارگران تا حداقل 

 شاهکار فاجعه بارتر، تصمیم مجلس در تصویب افزایش حقوق کارمندان به میزان قابل توجهی است

اولین سوال بنده از وزیر محترم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی این است که دولت با توجه به تحریمهای همه جانبه و کاهش  ✅

 .ر آمدها چگونه میتواند این منابع را تامین کندبیسابقه د

کاهش اشتغالزایی، باعث موج شدید بیکاری و  دوست عزیز،جناب آقای دکتر شریعتمداری ،مطمئنا این افزایش حقوق ضمن ✅

 .شده و چرخ شکننده تولید را آسیب پذیرتر میکند ۹۸تعدیل نیرو در فروردین و اردیبهشت 

تبعات دیگری همچون کاهش تولید داخلی،افزایش قاچاق کاال،آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری و غیره را این تصمیم نابجا  ✅

در بر میگیرد و با افزایش واردات وخروج ارز وهدایت سرمایه کارخانه های تولید کننده درحال تعطیلی به سمت بازار ارز و طال و 

 .مسکن، مشکالت مملکت را صدچندان میکند

نهایت موج نابسامانی شدید اقتصادی ،بار دیگر برسر سفره کارگران و کارمندان زحمت کش و شریف ایرانی بازگشته و معیشت در  ✅ 

 .این قشر را فاجعه بارتر مینماید
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 میماتتص در بنیادی بازاندیشی به نیاز لذا بنده حقیر به عنوان دانش آموخته مدیریت استراتژیک ،پیشنهاد میدهم، دولت  ✅ 

 مساله صورت کردن پاک بجای صحیح، تصمیمات اتخاذ با تا دارد را جامعه فرهیختگان و دلسوزان با بیشتر اندیشی هم و دیریتیم

 .ها(سعی در پیدا کردن صحیح ترین و عملی ترین راهکارها باشند حقوق تعمّق بدون افزایش مثالً)
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 !!!رونق تولید با سودهای بانکی موجود

 

 بختیاردکتر سهراب    ✍ 

 
نرخ بهره و تسهیالت نظام بانکی موجود،تولید و فعالیتهای اقتصادی پیرامون با آنرا به شدّت کاهش و تنها باعث توانمندی هرچه 

 بیشتر بنگاه داری بانکها و موسسات مالی اعتباری در اقتصاد میشود

ی خدمت رسانی به تولید ،تولید کننده را به عنوان هدف در یک کالم تا وقتی بانکهای ما فعالیّتهای اقتصادی انجام میدهند و بجا ✅

 سودآور خود میدانند ،تولید رنگ رونق را به خود نمیبیند

البته تنها کاهش سود بانکی و قطع دست نظام بانکی از بنگاهداری کافی نیست و برنامه ریزی و مدیریت و هدایت سرمایه های   ✅

د تا باعث هجوم سپرده های خروجی از نظام بانکی)سرگردان( به بازارهای موازی و خارج شده سپرده گذاران نیز ضروزی میباش

 افزایش نقدینگی و رشد بیشتر تورّم نشودو

 .از رشد سفته بازی و ورود به بازار مسکن و بهم ریختن بیشتر بازار ارز ،سکّه و طال جلوگیری کند 

ه های سوری و غیرواقعی هدایت شود باعث ایجاد فساد و رانتی به مراتب مهمتر اینکه اگر سپرده های بانکی سود پایین به بنگا ✅

 بیشتر از مقطع فعلی خواهد شد

درصدی موجود، تولید کننده ما نمیتواند هیچ رقابتی را با تولید کننده خارجی داشته 93بصورت صریح وعامیانه با تسهیالت حدود 

 )حتی با دردست داشتن منابع انرژی ارزان قیمت(باشد که از تسهیالتی نزدیک به صفر استفاده میکند 

پیرو دستورالعمل وزارتخانه پیرامون اختصاص وام های ویژه تولید پیشنهاد بنده تشکیل کارگروه های استانی تخصصی زیرنظر  ✅

 صاص اولویت داراتاق های بازرگانی وتشخیص کارشناسانه و اولویت دار تولیدی ها در شهرک های صنعتی ،تعامل با بانکها و اخت

اینگونه وام ها به واحدهای موجّه و پیگیری در ارائه به موقع وام در کمیسیونهای صنعتی این اتاق میباشد تا به دور از یک جانبه 

گرایی و تخلّف، چهره بی روح و تاسف بار شهرک های صنعتی را تبدیل به نشاط و پویایی در تولید گردانند.همچنین با تشویق 

ن طی طرحی به عنوان اجاره به شرط تولید ضمن پشتیبانی مالی از کارآفرینان مستعد،واحدهای تولیدی تعطیل شده را نیز کارآفرینا

 .به اجاره این عزیزان در آورند

همچنین کمیسیون های صنعتی اتاق ها، سرمایه های کوچک و متوسط شهروندانی که قصد افزایش در آمد خانواده را دارند)سپرده 

نکی( را ترغیب به تشکیل شرکتهای تعاونی کارآفرینی نموده وضمن هدایت تخصصی به مشاغل تولیدی حمایت کامل از صفر های با

 .تا صد را از ایشان انجام دهند

ضمناتجربه ناموفق تزریق وام کم بهره را به تولید تجربه نموده ایم که نه تنها باعث رونق در تولید نشده بلکه باعث موازی کاری ✅

عدادی سودجو در بازارهای دیگر گردیده لذا بنده طرح مکمّلی را به جناب دکتر رحمانی )وزیر محترم صمت(پیشنهاد دادم که با ت

نظارت کامل دستگاههای ذیربط،وام ابتدا با درصد فعلی در اختیار متقاضیان تولید قرار گیرد و در صورت رسیدن به سقف تولید با 

 رای صادرات و عرضه در بازارهای صادراتی مابه التفاوت دورقمی این سود به تولید کنندگان موفق بازگرددمالک و معیار قابل ارائه ب

 با این راهکار ،انشاهلل رونق تولید را بشکل کامال ملموس و نه شعارین طی یک برنامه چند ساله شاهد خواهیم بود
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 بالی جان صادرات ی تدبیری ها،ب

  

 دکتر سهراب بختیار   ✍ 

 

 ایران تصادرا میرفت با گذشت یکسال ازخروج ایاالت متحده از توافق نامه موسوم به برجام و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی انتظار 

 .داشته باشد ۹۸و ماههای ابتدایی سال ۹1 سال در را توجهی قابل جهش

نه تنها شاهد این رشد نبوده ایم بلکه بصورت واقعی و براساس آمارهای غیردولتی )نه  ۹۸ولی متاسفانه هم اکنون و در اواسط خرداد 

آمارهای ناصحیح وزارت(افول شدیدی را شاهد بوده ایم زیرا بخش عظیمی از صادرکنندگان غیر نفتی و خصوصی با ابالغ مصوّبه های 

 .به انجام هیچ فعالیتی در این حوزه را ندارندخلق الساعه بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و صمت و..تمایلی 

با توجه به فرمایشات صریح باالترین مقام تصمیم گیری ایران ،مبنی بر رونق تولید،و اذعان به تقویت صادرات به عنوان یگانه راه  ✅

در مسیر ضربه به صادرات تحقّق آن و رفع وابستگی نفتی ،حرکت وزارتخانه های ذی ربط در این مسیر را دقیقا خالف این جهت و 

و نابودی غیر قابل جبران آن میدانم و پیشنهاد میدهم از نظرات صادرکننده های بخش خصوصی و فعالین این بخش که فی الواقع 

 متخصص تر از دوستان پشت میز نشین هستند به صورت جدّ ،استفاده نمایند

ه، اهتمام دولت برای تک نرخ کردن ارز است تا بتوانیم به معنای بنده نیز معتقدم تنها روش برون رفت از مشکالت صادرکنند ✅

 واقعی صادرات را تقویت نماییم

امّا در شرایط موجود و نیاز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به آقای دکتر همتی پیشنهاد میدهم بازنگری جدّی در   ✅

 .ارسال نموده ام مورد تفحّص قرار دهید مصوّبات اخیر داشته و این موارد را که از طریق اتاق ایران

  ماه به زمانهای کافی ،که توسط دوستان در 0بازگشت ارز حاصل از صادرات در کاالهای مختلف ،متفاوت است و این مهلت را از

ا زاتاق ایران به بخشهای مختلف ازجمله اقالم کشاورزی،سایر گروههای کاالیی،فرش و صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی مج

 .شده است ،افزایش دهید

 (افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادر کنندگان)

 تغییر اساسی )در روشهای مختلف( ثبت و اعمال نحوه بازگشت ارز به اقتصاد کشور 

  اتخاذ روش جدیدی در تعامالت مالی با کشورهای همسایه بخصوص عراق و افغانستان و تعیین صرافی های مجاز در این

  ر نهادی غیر دولتی همچون اتاق های مشترککشورهای زیر نظ

    پرداخت مشوّقات صادراتی برای متعهّدین به بازگشت ارز زودتر از زمان مقرّر 

تنها با انجام صحیح راهکارهای مثبت توسط وزارت اقتصاد و اصالح مصوّبات ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات وزارت صمت ✅

دارد)سیب زمینی ،پیاز،خرما ،مرغ و....( میتوان عزم و اراده دولت مردان را در جهت تقویت  و..که کاربرد یک ساعته در اقتصاد ما

 .صادرات به عنوان شاهراه برون رفت از شرایط فعلی ،شاهد باشیم
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 !!!!نگرش سرمایه ای بودن مسکن ایرانی

 

 دکتر سهراب بختیار    ✍ 

 

پول ملّی در چند مقطع ،مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید در سالهای اخیر و با افزایش حجم نقدینگی و افت ارزش 

  در بازارهایی از جمله خرید امالک و مستغالت ،هجوم آوردند

واین بازار که در اقتصاد دنیا به عنوان مصرفی از آن یاد میشود را به سمت وسوی بازار سرمایه ای سوق دادند تا یک نگرش اشتباه 

 .ادایران، کاالی مصرفی مردم را به عنوان سرپناه ضروری و نیاز اولیه و مسلّم هر خانواده ملتهب نمایدعظیم دیگر در اقتص

امّا ریشه اصلی این التهاب را بایددر سیاستهای غلط در دولتهای حال و گذشته بیابیم که با اتخاذ اشتباه ترین سیاستهای موجود  ✅

 .گی در جامعه تا دخالتهای نافرجام در بازار مسکن این معضل را بوجود آوردنددر اقتصاد از افزایش بدون تفکّر حجم نقدین

سوال بنده از وزیر محترم راه و شهر سازی جناب آقای دکتراسالمی این است که در حالی که پروژه نیمه تمام مسکن مهر دولت  ✅

و باشید ،چگونه تصمیم به افتتاح پروژه های طرح قبلی با معضالت عظیمی در بین متقاضیان آن مواجه شده و نتوانسته اید جوابگ

 هزار واحد مسکونی(۴33اقدام ملّی ریاست جمهوری با همکاری معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه مینمایید)آغاز ساخت 

ه را دنبال کست خوردآیا هنوز نگرش تولید واحدهای مسکن ارزان قیمت و تاثیر احتمالی و تعادل بر بازار مسکن با این شیوه نسبتا ش

 میکنید؟؟؟؟

البته نفس احداث مسکن مهر و طرح های مشابه برای اقشار ضعیف و نیازمند در جامعه صحیح است ولی با ایرادات کلّی در طرح  ✅

 .مسکن مهر از نظر کمّی و کیفی که دولت کنونی نیز به آن اشراف کامل دارد،آزموده را آزمودن خطاست

با پیشنهاد جناب وزیر در اختصاص زمین دولتی رایگان و مشارکت با بانک یا انبوه ساز و عدم نظارت جامع و کامل بر روی پروژه  ✅

توسط دولت و کاهش سطح کیفی پروژه ها و اهتمام به این قضیه که با رایگان در اختیار دادن زمین،انبوه ساز برای منفعت بیشتر 

 و تورّم مسکن ،و کاهش فاصله سهم ساخت نسبت به زمین ،پروژه را طوالنی و بی کیفیت مینماید مالی وسهم بسزای زمین در 

 .د ده ها هزار واحد تکمیل شده و نشده بی کیفیت و عاری از سکونت خواهیم بودشاه دوباره

شرط برای معافیت مالیات اجاره که با تشکیل کمیته مّلی نرخ 9 با مسکن اجاره ساماندهی بنده معتقدم اجرای طرح هایی مثل  ✅

افزایش اجاره بها متشکل از نمایندگان کمیسیون های مربوطه مجلس و دادگستری، وزارت راه،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ،نماینده 

ساله و ایجاد سامانه دقیق 2که حداقل ساله بل9اتحادیه امالک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان ،به شرط قرارداد های طوالنی نه 

اطالعاتی امالک و اخذ مالیات بر واحدهای خالی،اخذ مالیات بر واحدهای لوکس،ایجاد مالیات پلکانی و ضریبی به دارندگان بیش از 

مود ه دنیا نیک واحد مسکونی ،ایجاد سقف اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت ،شهرستانها و غیره و..که در کشورهای توسعه یافت

مثبت داشته است ،میتوان رغبت و تمایل سرمایه گذاری در این بخش را بشدّت کاهش داد و با رکودداللی در مسکن ،شاهد تثبیت 

 .قیمت در بازار برای مصرف کننده واقعی بود
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 ترامپ چه میخواهد؟؟؟

 

  دکتر سهراب بختیار   ✍ 

 

مجبور به قبول برجام نمود تا دولت با  9302امید به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح تجارت بین المللی ،ایران را در سال  ✅

 محدودیّت در برنامه های هسته ای از بخشی از تحریمها معافیّت یابد

خود از رکود خارج شده و شاهد ورود  در روزها و ماههای ابتدایی طرح خوب پیش رفت و ایران موفّق شد با افزایش فروش نفت ✅

 شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران و توافقات آنها بودیم

با خروج امریکا از برجام رشد اقتصادی متوقّف و سیر نزولی گرفت و ارزش پول ملّی به یکباره یک سوم شدو رکود مجددا ایران  ✅

 . تصادی با تحریم نفت بشدّت افزایش یافترا فراگرفت.با دور جدید این تحریمها نیز فشارهای اق

اینستکس اروپایی ها نیز بکار نیامد و تا این لحظه عملیاتی نشده است .با توقّف بخشی از برجام توسط ایران و باتوجّه به افزایش حجم 

 . ذخائر اورانیم غنی شده تا چند ماه آینده فشارهای بیشتری از شرکای اروپایی خواهیم دید

میان روس ها خیلی هم از این شرایط نگران نیستند و به نفع منافع خود پیش میروند .تزارها با ایجاد تحریم نفتی ایران در این  ✅

،طرف های ایران همچون ژاپن ،هند ،کره،ایتالیاو...را به سمت شرکتهای نفتی خود کشانده و در کنار عربستان خود را پیشرو در 

ریت بر بازار جهانی نفت را در سر میپرورانند ،ضمن اینکه با تنش در خلیج فارس،پوتین رویای تصمیمات نفتی میبینند و تصور مدی

 .رونق دریای شمال روسیه در بحث نفت و گاز و تجارت را داردتا بتواند خود را جایگزین عمده ی بازارهای جهانی نماید

.او با دوشیدن کشورهای عربی و تحقق چند صد میلیارد  امّا سیاست نابلد امریکایی )ترامپ( تاجر کاربلدی در اقتصاد است ✅

دالری،حاال چشم به ایران، بکرترین کشور دنیا به محصوالت امریکایی دوخته و میداند با ورود به این بازار مصرفی میتواند بسیاری از 

 چرخهای صنایع بزرگ را در امریکا به حرکت درآورد

و ...نه تنها میل به جنگ ندارد و به خوبی  B52 ندن ناو هواپیما بر و هواپیمای غول پیکرمطمئن باشیددونالد ترامپ بابه رخ کشا ✅

 ربرتغیی اراده عمل پای در و داده قرار خود پیشه را ایران با مذاکره راه خود بازاری و زبانی بی زبان به بلکه از عواقب آن آگاه است 

برخالف روسای قبلی او یک تاجر است نه  زیرا. نمیدهد اهمیّت را منطقه در.. و اسرائیل به نسبت ایران ایدئولوژی تغییر و ایران نظام

  یک سیاستمدار و منفعت اقتصادی برایش

  .اهمیّت ویژه ای دارد

امید است با در نظرگرفتن مصلحت داخلی نظام ومردم و فاصله از نظرات جنگ طلبانه بولتون های داخلی و خارجی راه صحیح  ✅

را در پیش گرفته و با اّتکا بر ارزش ها و مذاکره هوشمندانه مبتنی بر اراده ملّت و غرور ملّی مسیر صحیح همراه با اعمال  و منطقی

 کامل خواسته هاومنافع مان را در پیش بگیریم
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 خیانتی به نام خام فروشی ذخائر معدنی

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍ 

 

و پتروشیمی ،توجه به توسعه و صادرات محصوالت معدنی کشور میتواند نقش ویژه ای  با اجرای دور جدید تحریم ها ،بخصوص نفت

 . در جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر ایران را ایفا نماید

 .میلیارد دالر بوده و همین رقم نیز برای سال جاری پیش بینی میشود۸/2صادرات در بخش معدن در سال گذشته 

درصد ارزش واقعی این کاال به گمرک دست 02تا 03هید کاهش قیمت پایه ای کاال و عنوان ضمن اینکه وزارت صمت با تم

 .صادرکنندگان این بخش را باز نگه داشته است

درصد کلّ 1کشور غنی در جهان و در منطقه خاورمیانه رتبه اوّل را دارا میباشد و حدود 03ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو  ✅

 .یران شناسایی شده استذخائر معدنی جهان در ا

سال دیگر ذخائر معدنی کشور به اتمام رسیده و مجبور میشویم با صرف هزینه 00یعنی  0۴3۹ولی طبق گزارش کارشناسان تا سال 

 .های بسیار گزاف و استفاده از مدرنترین تکنولوژی دستیابی به اعماق زمین ،این ذخائر را در اعماق معادن جدید استخراج نماییم

برابر حجم فعلی ذخائر معدنی دست پیدا خواهیم کرد که 9پیش بینی حاکی از آن است که با اکتشاف عمیق معادن کشور به این 

 این ذخائر ارزشی بسیار بیشتر از منابع انرژی را دارا میباشد

دیلی سراغ صنایع تب نیاز به سرمایه گذاری سنگین و بازده طوالنی در بخش صنایع معدنی باعث میشود فعالین این بخش به ✅

نروند و خام فروشی کنند .به طبع این فرایند باعث صادرات بخش عظیمی از منابع و ذخائر کشور بصورت خام ونهایتا اتالف سرمایه 

 .ملّی کشور میشود

دنی از واد معنکته تاسّف بارتر، بی توجهی دولتمردان به این فاجعه میباشد که بجای صادرات صنایع معدنی ،دلخوش به خروج م ✅ 

 !!!کشور نموده اند و به آمار صادراتی این بخش نیز میبالند

جناب آقای دکتر رحمانی و نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس آیا میدانید با صادرات سنگ آهن خام و برای  ✅

 نیاز به واردات سنگ آهن داریم؟؟؟؟دستیابی به اهداف توسعه صنایع فوالد کشور و با توجه به توان استخراج فعلی،بزودی 

ایران با دارا بودن ذخائر سرشار مس،فوالد ،سرب،سیمان،روی ...و با تمرکز جدّی براین صنعت و صرف و جذب سرمایه گذاری  ✅

دو  زویژه و استفاده از جدیدترین فناوری های کشف و استخراج مواد معدنی وتبدیل به صنایع معدنی ارزشمند و استفاده همزمان ا

شاخص درونگرائی و برونگرائی اقتصادی و ایجاد قوانین ممنوعیت صادرات مواد معدنی،درآمدی به مراتب چندین برابر درآمد نفتی 

 .دست مییابیم و آنرا تبدیل به بهترین جایگزین برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میکنیم

@Business_News 

@IranBisinessSchool 

@Business_News 
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 "خالقیت در کار"نکته برای ایجاد  03  

 

نوآوری نیروی حیاتی موفقیت یک شرکت در دنیای امروز است. در بسیاری از شرکت ها نوآوری و دست یابی به ایده های برتر یک 

تی صورعنصر کلیدی به حساب می آید. این عنصر در همه ی شرکت ها دیده نمیشود خالقیت و نوآوری باعث موفقیت می شود در 

که این خالقیت در آن مجموعه پیاده سازی بشود. پرورش خالقیت در هر فردی به وی کمک کند تا از ان در زندگی و کار استفاده 

 .کند

 

  .استراتژی مهم را برای ایجاد خالقیت در محیط های کاری گردآوری کرده است 03در اینجا 

 

 دریافت های بصری -0

 

اری که انجام میدهید تجسم داده ها به شکل گیری ایده های جدید کمک میکند در واقع یک ابزار صرف نظر از مسئولیت، نقش و ک

   .قدرتمند برای ایجاد خالقیت دید وسیع و قدرت تجسم باال است

 

 فکر آزاد -9

 

از جمالت منفی عبارت برای ایجاد خالقیت در قدم اول ذهن را آماده میکنیم پس از آن باید ذهن شما بدون هیچ نگرانی یا استرسی 

  .را در ذهن پرورش دهد "میشود"و  "میتوانم"منفی یا موانع فکری عبور کرده و عباراتی مثل 

  

 وارونه بنگرید -0

 

انجامش دهم راهی که در ایجاد  "چطور"به جای اینکه یک کار را از اول به آخر نگاه کنید از آخر به اول بنگرید. هیچ وقت نگویید 

  .ر میگیرید نباید با وجود موانع متوقف بشودخالقیت به کا

  

 ازی کنیدب -۴

 

خالقیت را در بازی کردن بیاموزید. در بازی ها میتوانید به خالقیت دست یابید مثال از کارمندان بخواهید در مورد موضوعات مختلف 

ا را به صورت تصادفی بردارید و آن ایده ر نظرشان را روی یک تکه کاغذ بنویسند یا ایده های کاری شان را بنویسند سپس یک کاغذ

  .پیاده سازی کنید

 

 همه چیز را یادداشت کنید -2

 

هیچ ایده ای دور از دسترس نیست. هر ایده ای در کار ارزشمند است برای اینکه این ایده ها فراموش نشود باید با جزییات آنها را 

  .ی ایده های بزرگتر میشودیادداشت کنید. یادداشت همین ایده ها منجر به شکل گیر
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 به خود استراحت ذهنی بدهید -9

 

خیلی از رهبرهای تجارت های بزرگ از رسانه ها و یا اینترنت استفاده میکنند اما خیلی از آنها براین باورند که ذهن نیاز به استراحت 

ن نباید همیشه در حالت استراحت قرار داشته دارد و استفاده ی بیش از حد از رسانه ها منجر به آشفتگی ذهنی میشود. البته ذه

  .باشد چو ذهن حقیقتاً پویا است آنچه که در اینجا مطرح است همان تمرکز برای شکل گیری ایده های بهتر کاری است

  

 ساعات خوشی را فراموش نکنید -1

 

در  ن پریشان و آشفته ایده های ندارد کهبرای اینکه خالقیت بیشتری داشته باشید باید از ذهن خود کمک بگیرید طبیعتًا یک ذه

  .اختیار شما بگذارد بنابراین سفر کنید و در سفر ذهن خود را خالی کنید تا ایده های جدید در آن شکل بگیرد

  

  فعالیت های فیزیکی -۸

 

ای نشسته و پشت سیستم هفعالیت های بدنی ذهن را باز میکند. به خصوص اگر شغل شما به گونه ای است که باید دائما در حالت 

  .کامپیوتری باشید باید حتما تحرک را از برنامه های روزانه خود حذف نکنید فعالیت به خوب فکر کردن شما کمک میکند

 

 قاط قوت را تقویت کنید -۹

 

اشد به میتواند خالق باین یک تصور غلطی است که خالقیت تنها متعلق به انسان هایی است که طبیعتًا هنرمند هستند هر انسانی 

شرطی که ذهنی آماده داشته باشد الزم نیست ایده های ما خیلی فوق العاده باشند ایده های کوچک گام اول برای شکل گیری ایده 

  .های بزرگ هستند

  

 کلمات را بیرون بریزید -03

 

تن کلمات از ذهن آشفتگی را از خود دور ذهن زمانی که آشفته است باید درمان شود و درمان آن سخن گفتن است با بیرون ریخ

 .کنید حتی میتوانید کلمات را بنویسید تا ذهن تان خالی شود و برای ایده های جدید فضای کافی به وجود بیاید

 

 دکتر سهراب بختیار    ✍ 
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 راه آسان برای بردن آبرویتان در محل کار ۸ 

 

 :مرور کنیددر زیر هشت روش ساده برای خراب کردن شهرتتان را 

 

 قبول کردن یک پیشنهاد کاری و سپس انصراف از آن –0

 

تری هند تا شاید کار بهبعضی از افراد پس از این که به یک پیشنهاد کاری بله گفتند هم چنان به گشتن و مصاحبه دادن ادامه می

شوند که حرفشان حرف نیست و به شناخته میکنند زیرا به عنوان فردی ی گزافی پرداخت میها با این کار هزینهپیدا کنند. آن

ها به دنبال کار هستید حضور دارند. هایی که شما در آنزنند. و اصوالً خیلی از افراد در بیش از یک شرکت از شرکتسرعت جا می

ه از آن ی شرکتی کگیرنده، همان فردی است که که قباًل براتصور کنید شما شدیدًا به دنیال کاری هستید و یکی از افراد تصمیم

علی در شرکت ما استخدام »ای را هنگام مصاحبه بشنوید: اید کار می کرده است. شما واقعًا دوست ندارید چنین جملهانصراف داده

 «.شد ولی درست قبل از شروع کار کنار کشید

 

 بدتر از آن، شروع یک کار و ترک آن به خاطر یک کار دیگر پس از مدتی کوتاه -9

 

کارتان بسیار نامناسب باشد و یا آنی نباشد که در زمان استخدام به شما گفته شده موضوع دیگری است. اما شروع یک کار و این که 

آورد که در باال اشاره کردیم. اما این حتی از ان هم بدتر سپس ترک فوری آن فقط به خاطر یک کار بهتر، همان بالیی را سرتان می

 .گزاری مالی و زمانی کرده استش و معرفی شما به مشتریان و غیره، سرمایهاست زیرا آن شرکت برای آموز

 

 عصبانی شدن در محل کار -0

 

سرخورده شدن گاه به گاه در کار امری عادی است اما اگر صدایتان را باال ببرید، درها را به هم بکوبید و بر سر دیگران فریاد بزنید، 

ید بار چنین اتفاقی بیافتاد تا شما به عنوان یک فرد عصبانی شهرت پیدا کناید. کافی است تنها یکگذاشتهپایتان را از گلیمتان فراتر 

 .کس حاضر نیست با او کار کند. و زدودن این شهرت بد، کار بسیار دشواری استکه هیچ

 

 دروغ -۴

 

تان اغراق کنید، در هر صورت اگر دروغتان ی درآمد قبلیچه برای پنهان کردن اشتباهتان دروغ بگویید، چه به امید درآمد بهتر درباره

ار های دیگران در محل کآشکار شود، شهرتتان نزد هر کسی که از این موضوع مطلع شود قطعاً به گل خواهد نشست. اعتماد به گفته

 .تان بسیار دشوار خواهد شدهای کاری برایاز اصول است و زمانی که شما نشان دهید که قابل اعتماد نیستید، برقراری رابطه
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 خلف وعده -2

 

به شوید. اگر بگویید فالن گزارش را تا دوشنهایتان عمل کنید، نزد دیگران دارای اعتبار میوقتی شما بر سر حرفتان باشید و به وعده

د ایاعتبارتان را زیر سوال بردهها را فراموش کنید، ای ترتیب خواهید داد اما آنارسال خواهید کرد یا در مورد حساب جدیدتان جلسه

 .و به عنوان فردی غیرقابل اطمینان و متزلزل شهره خواهید شد

 

 توصیه کردن فردی برای شغلی که مناسب او نیست -9

 

کنید، کار او مورد قبول شما است و خودتان حاضرید کنید به این معنی است که ضمانت او را میوقتی فردی را برای کاری توصیه می

ار کرد کاو فکر می»او همکار شوید. اما اگر آن فرد واقعاً چنین نباشد، چیزی شبیه به این جمله را پشت سرتان خواهند گفت:  با

به هر حال برداشت شما از کار یک فرد، استانداردها و قضاوت شغلی « احمد خوب است ولی احمد افتضاح و غیرقابل تحمل است.

 .دهدخودتان را هم نشان می

 

 ترک شغل بدون اطالع -1

 

ر با های پشت ستنها در صورتی که یک دلیل خیلی، خیلی خوب داشته باشید، ترک کار بدون اطالع قبلی یعنی خراب کردن پل

 9ی رضایت کاری را نیز بخوانید. خوشتان بیاید یا نه، عرف این است که خروجتان را از ی نامهرئیس )و حتی همکارانتان(. فاتحه

 .اطالع دهید هفته قبل

 

 آمیز پس از یک اتفاق ناگوارارسال ایمیل خصومت -۸

 

ی اید؟ از قانون جدید شرکت ناراضی هستید؟ یا پاسخ نامناسبی به ایمیل مردودی در مصاحبهبه ایمیل کسی در عصبانیت پاسخ داده

تواند کنید که نمیشما شهرت فردی را پیدا می ی کار با این اتفاق کار بسیار سختی است.اید؟ در هر صورت ادامهکاری ارسال کرده

 .ای به مشکالت بدهد و بیشتر افراد از شما دور خواهند شدپاسخ آرام و حرفه

 

 

 دکتر سهراب بختیار    ✍
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 مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق  

 

 مهارت خودآگاهی -0

 مهارت همدلی -9

 بین فردیمهارت روابط  -0

 مهارت ارتباط موثر -۴ 

 مهارت مقابله با استرس -2 

 مهارت مدیریت هیجان -9 

 مهارت حل مسئله -1 

 مهارت تصمیم گیری -۸ 

 مهارت تفکر خالق -۹

 مهارت تفکر نقادانه -03

 

 مهارت خودآگاهی   

نیازها و تمایالت فردی برای آشنایی با حقوق و توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری واقع بینانه از خود. شناخت  

  اجتماعی -مسئولیت های فردی 

 

 مهارت همدلی   

اجتماعِی _درک کردن دیگران و مشکالتشان در هر شرایطی. این مهارت به دوست داشتن و دوست داشته شدن و در نتیجه،روابط

 .بهترِ افراد با یکدیگر می انجامد

 

 مهارت روابط بی فردی   

مشارکت و همکاری با دیگران، همراه با اعتماد واقع بینانه، که در کنار تقویت دوستی ها، دوستی های ناسالم را خاتمه می دهد تا  

 .کسی از چنین روابطی آسیب نبیند
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 مهارت ارتباط موثر   

نیز در میان بگذارد. تا ارتباطی رضایت  درک بهتر نیازها و احساسات دیگران، به شیوه ای که فرد بتواند نیازها و احساسات خودش را 

 .بخش شکل گیرد

 

 مهارت مقابله با فشار عصبی   

با آموختن این مهارت افراد هیجان های مثبت و منفی را در خود و دیگران می شناسند و سعی می کنند واکنشی نشان دهند که  

 .این عوامل مشکلی برای آنها ایجاد نکنند

 

 مهارت مدیریت هیجان   

هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، خوشحالی، لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این 

هیجانات بر زندگی او تاثیر می گذارد. شناخت و مهار این هیجانات، همان مدیریت هیجان است. برای کسب این مهارت فرد به طور 

 .هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات را مهار کند کامل باید بتواند احساسات و

 

 مهارت حل مسئله   

 برایمان زندگی در روز هر که را مسائلی و مشکالت توانیم می بهتر مهارت این کسب با. است زندگی سرشار از مسائل ساده و پیچیده 

 .برداریم مان زندگی راه سر از دهند، می رخ

 

 گیری مهارت تصمیم   

برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیری کنیم، مسیر زندگی انسان را تصمیم گیری های او مشخص می کند. با آموختن 

این مهارت هداف خود را واقع بینانه تعیین و از میان راه حل های موجود بهترین را انتخاب می کنیم و مسئولیت عواقب آن را نیز 

 .به عهده می گیریم

 

 مهارت تفکر خالق   

تفکر یکی از مهمترین مهارت های زندگی است. مهارت تفکر خالق، همان قدرت کشف، نوآوری و خلق ایده ای جدید است تا در 

موارد گوناگون بتوانیم راهی جدید و موثر بیابیم. با آموختن تفکر خالق، هنگام مواجهه با مشکالت و دشواری ها احساسات منفی را 

 .ت مثبت تبدیل می کنیمبه احساسا
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هنگامی که تفکر خالق را می آموزیم دیگر مشکالت زندگی مزاحم ما نیستند، بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راه حل های جدید 

 .بیابیم و مشکالت را به گونه ای حل کنیم که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد

 

 مهارت تفکر نقادانه   

ر چیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن، موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار این مهارت موجب می شود ه

 .دهیم و پس از آن، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم

یریم و گبا آموختن تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم و دقیق و درست تصمیم می  

 .ارتباطات درستی برقرار می کنیم

 

 

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍
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 !!!!!ندر حکایت ترویج کشت جالیزا

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍ 

 

در روزی که نه تنها من بلکه اکثر مردم سرزمینم ،منتظر خبرهایی از ورود و تحوالت پیرامون سیاستمدار کارکشته ژاپنی در ایران 

  شبکه یک را دنبال میکردیم ،گزارشی از رسانه ملی تاسف و تاثر من را به خود جلب کرد 0۴،پای گیرنده سیما اخبار ساعت 

 

 ع فصل گرمارونق محصوالت جالیزی با شرو 

 

این گزارش عالوه بر به تصویر کشیدن مزارع جالیز در استان های خوزستان،کرمان و سیستان،و مصاحبه با جالیز کاران و تاکید 

دوستان کشاورز در توجیه اقتصادی و رونق کشت خربزه و هندوانه ،بر صادرات موفّق این محصوالت به کشورهای همسایه نیز ،تکیه 

 .داشت

شت بعنوان شاخص کشاورزی نقش بسیار حیاتی در توسعه کشاورزی،روستایی و در نهایت کشور را ایفا نموده و نشانگر الگوی ک ✅

 ترکیب نوع کشت محصول کشاورزی برای بهره برداری بهینه از مزرعه،

 .است 

اری گیری از فرایند مهاجرت ،پایدبا تنظیم و اجرای صحیح این فرایند سطح رفاه اجتماعی در مناطق روستایی رشد میکند و ضمن جلو

 .را نیز تضمین میکند منابع آب و خاک و..

در شرایط کنونی که کسری مخازن آب های زیرزمینی یک تهدید بسیار جدّی برای کشورمحسوب میشود اجرای الگوی کشت  ✅

 .محصوالت کشاورزی می تواند راه حل مناسبی برای سازگاری با این معضل عظیم باشد

ار دقیق و جامع در رابطه با تنظیم الگوی کشت استانی که طبق طرح آمایش سرزمینی کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه راهک ✅

 .نیز ارائه داده ام ،تعامل سه وزارت صمت،جهاد کشاورزی و نیرو را بصورت جدّ ،میطلبد

نین تضمین در فروش محصوالت پیشنهادی از طی جزئیات این طرح ،تحقیق و بازاریابی محصوالت مّد نظر الگوی کشت و همچ

کشاورز به بازارهای صادراتی و داخلی توسط وزارت صمت،آموزش طرح ها و برنامه ریزی دوره ای کشت در تمامی مراحل کاشت، 

ه دداشت و برداشت با تکنولوژی جدید و شیوه های نوین آبیاری بعهده وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت مصرف آب بطورکامل بعه

 .وزارت نیرو قرار میگیرد

 .وزارت نیرو و جهاد میباشد9ضمن اینکه اجرای محدودیت های کشت محصوالت فاقد توجیه در هر استان بعهده 

 .ساله نیز به وزارت کشاورزی پیشنهاد میشود۴همچنین ایجاد طرح بانک اطالعات جامع و کامل محصوالت کشاورزی طی زمانبندی 
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وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز باید سیاستهای تشویقی در اجرای برنامه کشوری الگوی کشت را اعمال نمایند و وزارت جهاد 

کشاورزی نیز طرح یکپارچگی زمینهای زراعی را در استانها در دستور کار خود قرار دهد و متوسط تملّک کشاورزان ایرانی را از مقدار 

 .هکتار برای هر کشاورز که در کشورهای توسعه یافته است،نزدیک کند13رد بسیار کم فعلی به استاندا

 آب منابع رفت هدر و مجازی آب همچنین وزارت خانه های مربوطه ،سیاست تنبیهی را برای کشاورزانی که بدون توجه به اصطالح 

کیلو هندوانه و خربزه بکار گیرد را دنبال نمایندو رسانه ملی نیز در اشاعه این الگوی نادرست ،تعمّق و 0 تولید برای لیتری صد چند

 منابع رفت هدر از جلوگیری برای طرح این شدن اجرائی و کشاورزی توسعه راستای در ی صحیحی را ها راهکار و داشته بازنگری 

 برداریم بوم و مرز این واقعی توسعه راه در جدّی قدمی تا گیرد بکار بازار تنظیم زدن برهم و پایه
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 پیامدهای تشکیل وزارت جدید 

 

 دکتر سهراب بختیار   ✍  

 

 بحث مورد وزارت مجزا  9در روزهای اخیر پیشنهاد دولت به مجلس برای تاسیس وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت به 

 . است بوده حوزه این در کارشناسان

این است که در صورت تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و بازرگانی میتوان نظارت بیشتری را در توزیع  توجیه دولت محترم

 .کاالها لحاظ کرد و در معیشت و اقتصاد روزمره مردم تاثیر مثبت ایجاد میکند

ن میتوان دسترسی مردم را به ایاین طرح عنوان میکند که با اختصاص نرخ ارز کمتر به کاالهای اساسی تحت نظارت وزارت بازرگانی 

کاالها نظارت کرد و معضل دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی که در شرایط فعلی هیچ کدام مسئولیت عرضه ناصحیح کاالهای با ارز 

 .به مردم را نمیپذیرند ،حل خواهد شد  ۴933

 معاونت با ایجاد وزارت بازرگانی موافقت نکند ،اشتیاق آقای رییس جمهور براین تفکیک تا حدّی است که ایشان فرمودند اگر مجلس 

 .بازرگانی را تاسیس مینمایم 

 

سوال بنده از جناب آقای دکتر روحانی این است که آیا از تبعات منفی این طرح در وضعیت متشنّج اقتصادی کنونی نیز آگاهی  ✅

 دارید؟؟

در صنعت و معدن و کشاورزی است.به این معنی که وزارتخانه تجربه مثبت کشورهای توسعه یافته نمایانگر ادغام تولید و تجارت 

حامی تولید در صنعت و معدن و سپس تجارت و بازرگانی آن باشد و در بخش کشاورزی نیز تولید و توزیع و نظارت و بازرگانی این 

 .محصوالت به عهده این وزارتخانه باشد

ال و اندی گذشته توسط وزارت جهاد و صمت شاهد ایرادات کلّی نیز البته در کشور ما و در طی انجام این طرح بخصوص طی یکس

 بوده ایم که همگان نیز به آن اذعان دارند

جناب آقای دکتر روحانی،بنده به عنوان منتقد این طرح ،علّت اصلی نابسامانی های اخیر را در توزیع ناعادالنه کاالهای اساسی ،  ✅

باعث تمامی این رانت ها و سوء استفاده بسیاری از سود جویان گردیده است و با انحصار عّده تومانی میدانم که قطعا ۴933وجود ارز 

 .ای از خدا بی خبر ،دست واردکننده صدیق و با انصاف در کسب روزی حالل را کوتاهتر مینماید

ازی کارت الکترونیکی یارانه بر کاالهای اساسی ،شیوه فعال س۴933جناب رئیس جمهور بهتر نیست بجای پافشاری بر اختصاص ارز 

 .را دنبال فرمایید

جناب روحانی سابقه عملکرد وزارت بازرگانی در واردات بی رویه کاالهای اساسی باعث نابودی تولید داخلی در بخش های مختلف 

هزار میلیارد 9 داقلح هزینه صرف با اینکه ضمن.دارد تولید رونق در میشود و این امر منافات کلّی با فرمان مقام معظّم رهبری 
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تومانی تاسیس این وزارتخانه در تهران و سازمان و اداره در شهرستانها و استخدام هزاران نیروی جدید دولتی ،بدنه سنگین و فربه 

 .دولت را ناکارآمدتر مینمایید

 .تر درنظارت بر بازار نیز میشودهمچنین این طرح تضاد آشکار با قانون تمرکز وظایف در وزارتخانه ها دارد و باعث ایجاد شکاف بیش

 

با تبعیّت از قوانین صحیح علم اقتصاد در توانمند سازی تولید داخل ،باید از افراز عمودی بجای افقی استفاده شود تا با پرهیز از  ✅

یس وزارت جدید ایجاد رانت و انحصار افراد سودجو ،قدمی در مسیر تحوّل اقتصادی را ایجاد نماییم و دولت محترم نیز بجای تاس

 .وزارت جهاد کشاورزی و صمت اهتمام ورزد 9،نسبت به اصالح زیربنایی ساختار ناقص کنونی در 
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 کسب و کار را درمان کنیم

 

 دکتر سهراب بختیار  ✍   

 

کار در روز ملی صنعت و معدن( دولت درصدد رونمایی از طرحی به نام طرح بهبود فضای کسب و ) ۹۸تیر  03با نزدیک شدن به 

 .ایران است که با همکاری چهار وزیر صمت ،اقتصاد،کشور و ارتباطات بتواند تاثیر بسزایی در ایجاد تحّول در این زمینه را داشته باشد

در این طرح ضمن توانمند سازی بخش خصوصی ،پیشنهاداتی در رابطه با کسب و کار در هر استان با توجه به پتانسیل ها نیز پیشنهاد 

 موجب ارتقاء رتبه فضای کسب و کار گرددشده تا 

بعنوان قانون در صحن علنی مجلس تصویب شد،هیچگاه نتوانست انتظارات بازار را مرتفع نماید و عمال  ۹3این رویکرد که در سال 

 .این قانون که بخشهای جزئی از آن انجام شد را با شکست مواجه ساخت

کسب و کار و در برگیرنده شفافیت در فعالیتهای اقتصادی ،تسهیل فضای  ضایف مستمر بهبود موجب قانون اجرای صحیح این  

 .میشود کشور در اقتصادی رشد و تولید رونق نهایت در و کسب و کار 

 

 صدور و استعالم و اصناف برای کشور در کار و کسب مجوزهای جامع سامانه از رونمایی آنچه که از محتوای این طرح شنیده ام   ✅

 .ورت الکترونیکی در آینده نزدیک است که قابل تقدیر میباشدبص مجوزها

 

دوست عزیز جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد و آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صمت بعنوان متولّیان  9سوال من از  ✅

زم و ضروری در نظر گرفته شده اصلی این طرح این است که آیا در مسیر توسعه سامانه های جامع اطالعاتی این بخش تمهیدات ال

 است؟؟؟

 

آیا به موانع اصلی صدور مجوزها و اهتمام در حل مواردی چون مقررات زدایی ،اصالح فرایندها و دستورالعمل ها،کاهش و حذف   ✅

ناسانه، زمان صدور مجوزها ،کاهش تشریفات اداری و هماهنگی،یکپارچگی و انسجام دستگاهها و...به عنوان راهکار جدّی ،کارش

 نگریسته اید؟؟

 عامل اصلی ناتوانی دولت در حل این معضّل عبارتند از 0به نظر بنده  ✅

وجود قوانین خلق الساعه و ایجاد تغییرات زیاد و ناگهانی در قوانین و تعرفه های وارداتی و ...و ممنوعیت ها یا آزادی ممنوعیت   -0

 .و کار آفرین کسب و کار وارد مینماید ها در واردات و ..که ضربه مهلکی به تولید کننده

افزایش فشارهای مالیاتی نابجا و غیر متعارف از کارآفرین و تولید کننده ،آنهم در دوران رکود بازار و عدم شفافیت مالیاتی بخش   -9

 های پنهان
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سود متناسب و کم بهره بدلیل  ناپایداری منابع مالی در بودجه دولت و عدم استفاده مجری کسب و کار از تسهیالت بانکی با -0

 محدودیتهای بانکی

 .به موارد فوق موانع تامین اجتماعی ،اداره کار،بهداشت و صدها مورد دیگر را نیز میتوان اضافه کرد

 

با در نظر گرفتن رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و پایش محیط کسب و کار ،فراهم کردن منابع مالی و ثبات اقتصادی ،اولویّت  ✅

 . است نشده اهتمام و توجهّی به آن  ۹۸اصلی در محیط کسب و کار در ایران است که متاسفانه در تنظیم بودجه سال 

 

 نمایندگان همکاری و فوریّت بصورت ارزی امید است با پیگیری دولت در تامین منابع مالی این طرح ضروری از صندوق ذخیره 

 ،در موازی سازمانهای ادغام و رقابت گسترش و سازی خصوصی ضرورت در رهبری ممعظ مقام فرمان از گیری بهره و مجلس محترم

 .مبرداری گام عزیزمان ایران در کار و کسب فضای درمان و تیمار جهت

  



71 
 

 حرکت به سمت بیراهه خصوصی سازی ایران،

 

 دکتر سهراب بختیار     ✍ 

 

  و حرکت به سمت خصوصی سازی ،این سازمان روشهای متنوعی را تجربه میکند 0۴3۴در کشور ما و با توجه به چشم انداز 

ازجمله واگذری سهام شرکتهای دولتی به سبک سهام عدالت میباشد که با توجه به در اختیار داشتن سهام عدالت توسط دولت 

 خصوصی سازی محسوب نمیشود

گی و تامین اجتماعی واگذار شده که مدیریت آن نیز بعهده دولت بخش دیگری از سهام شرکتهای دولتی نیز به صندوقهای بازنشست

 .است

 

بخشی از سهام نیز در اختیار ارگان های شبه دولتی و نظامی و ستاد اجرائی فرمان امام و ...است که دولتی یا نیمه دولتی محسوب 

 میشوند

 

 تینظار واحدهای توسط معامالت این بطال بخشی بخشی از خصوصی سازیهای بزرگ نیز براساس رانت و ..صورت میگیرد که با ا

 .میباشد نمایان همگان بر واگذاریها از سبک این بودن ناکارامد

در واقع خصوصی سازی وقتی بشکل اساسی و صحیح انجام میشود که راه و روش واگذاری آن بطور کامال شفاف و بر اساس روند  ✅

 .رو به رشد هر کشور انجام شود

 

،مجلس،سازمان خصوصی سازی و ..قبل از هر گونه حرکت شوو گونه ای باید زیر ساخت این امر را میسّر فرمایند تا کشور دولت 

 .بتواند با انجام صحیح خصوصی سازی و کوتاه کردن دست دولت بر فعالیتهای اقتصادی به مقاصد مطلوب رشد اقتصادی برسد

 نکاتی مانند

 .که همان تسهیل در محیط کسب و کار در کشور میباشداصالح اساسی قوانین در تولید ✅

 

 .حمایت عملی از صادرات در کشور ✅

 

 اصالح نظام بانکی در کشور و پایین آمدن نرخ بهره ✅
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 نایعص در دولتی ناکارآمد های بخش و  خصوصی بخش بین رقابت ایجاد و واگذاری صنایع کوچک و متوسط به بخش خصوصی  ✅

 . بزرگ

 

  اراضی ملّی و کشاورزی تحت حاکمیت دولت به بخش خصوصی جهت انجام پروژه های مرتبط در آنواگذاری  ✅

 

 اصالح نظام مالیاتی در کشور ✅

 

 تسهیل شرایط و قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران ✅

 

 کشور ورودی مهم معابر در کارشناسی اساس بر و آمد کار بصورت ایجاد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی  ✅

 

 توجه به اصل مهم رواج تفکر جداسازی مالکیت با مدیریت در بخشهای تولیدی ✅

 

با محقّق شدن کامل موارد فوق میتوانیم گام بسوی خصوصی سازی واقعی در کشور برداریم و با تعامالت بیشتر سیاسی با دنیای 

ان داخلی با اهلیّت الزم، مسیر را برای واگذاری شرکتهای امروز و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و حمایت ویژه از سرمایه گذار

 .هموار ساخته و طی زمانبندی مشخصی ،موجبات توسعه واقعی ایران عزیزمان را فراهم سازیم بزرگ دولتی ،
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 باشیم داشته هم را کار و کسب هوای بودجه، ساختار اصالح با

 

 دکتر سهراب بختیار     ✍ 

 

 سوی از غیابال کلّی سیاست و اقتصادمقامتی های برنامه پایه بر نفت به وابستگی قطع رویکرد با بودجه ساختار اصالح اولیّه طرح

  شامل طرح این کلّیات و بررّسی مورد قوه 0سران  هماهنگی عالی شورای در ۹۸ ماه تیر روز ودومین در بیست رهبری، معظّم مقام

 .رفت خواهد مجلس علنی غیر صحن به طرح این نیز رسید،فردا تایید به  اصلی محور ۴

 

  کاهش و کشورمان علیه اخیر سال۴3 ناعادالنه های تحریم نوع ترین سنگین اعمال ،با آن اجرای و تصویب ضرورت که طرحی

 .دارد وجود دیگر زمان هر از ،بیشتر کالن های ریزی برنامه در خلل ایجاد و....،پتروشیمی نفت بر مبتنی ارزی درآمدهای چشمگیر

 .نمود ترمیم را ارزی ذخائر و ،نقدینگی دولت بودجه شامل کنونی اقتصاد در پذیر آسیب متغیّرهای میتوان طرح این اجرای با

 

 طرح این اصلی محور ۴

 پایدار زایی درآمد -0

 کارا کرد هزینه -9

 ثبات ارتقای-0

 ریزی بودجه نظام و نهادی اصالحات و عدالت و توسعه-۴

 

 طرح اجرای و تصویب ضرورت ✅

 حمایتی های برنامه و کشور در شده ایجاد ارز،تورّم نرخ نفتی،افزایش درآمدهای شدید آمدن پایین و ظالمانه های تحریم انجام با

 چالش با  را دولت...و عمرانی و جاری های کار،هزینه و کسب فضای بهبود و تولید رونق از اساسی،حمایت کاالهای تامین در دولت

 .است ساخته مواجه مالی منابع تامین در بزرگی بسیار

 باعث خود هک میگیرد پیش را بودجه کسری تامین و بانکی شبکه به رجوع یعنی شیوه راحتترین منابع این تامین برای نیز دولت

 .میگردد فعلی شرایط در ابرتورّم ایجاد

 کشور اقتصادی ساختار کامل شدن خرد یعنی فعلی شرایط در ابرتورّم این ایجاد
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 دارند، اشراف آن به بیشتر اسالمی شورای مجلس نمایندگان و قوه0 محترم سران که کشور اقتصاد برای طرح این اجرای ضرورت پس

 است تر واجب نیز شب نان از

 

 هب نیز بنده که است نیاز مورد منسجم و دقیق های ریزی برنامه و ،رویکردها منابع تامین به اهتمام بودجه ساختار اصالح در  ✅

 . ام نموده ارائه  بودجه و برنامه سازمان و نوبخت دکتر آقای جناب عزیزم دوست خدمت تفصیل صورت

 همچون مواردی

 بودجه اجرای و تنظیم های ساخت زیر اصالح 

 متنّوع منابع با بودجه پایدار تامین ریزی برنامه 

 مختلف های بخش در بودجه بندی اولویّت به دولت ویژه نگاه 

 عمومی بخشهای و دولت کرد هزینه در شفافیت ایجاد ضرورت 

 هاو ،اولویّت ها نیازها،پتانسیل محوریّت با ای منطقه ریزی برنامه و استانی آمایش طرح اجرای.... 

 خصوصی و عمومی مشارکت توسعه و سازی خصوصی روند در ساختاری اصالح 

 جامعه های دهک و انرژی های حامل بخش9 در یارانه توزیع در زیربنایی اصالح 

 کشور در..و ونامرئی مرئی اقتصادی های بنگاه کلیه  عادالنه مشارکت و مالیاتی نظام در بنیادی اصالح 

 این در نفت صادرات از  حاصل وجوه واریز و واقعی مفهوم و معنا به ملّی توسعه صندوق  کار دستور در تغییرات ایجاد 

 کشور زیربنایی امور برای ذخیره و صندوق

 دولت های بدهی کاهش برای منسجم طرحی انجام  

 هرسال در دولت تعهدات و ها هزینه سقف برای مدوّن ریزی برنامه 

 یّتصالح فاقد و پشتوانه بدون نوظهور بانکهای حذف و کامل شفافیّت با تراز و تعادل ایجاد و بانکی نظام کامل اصالح 

 بازنشستگی صندوقهای کسری رفع برای ریزی برنامه 

 طرح نای سریع پیشبرد در را دولت  میتواند که آن فضای بهبود و کار و کسب محیط پایش و اقتصادی فعالین از حمایت 

 .نماید یاری مردم معیشت در رفاه افزایش و اقتصادی معضّالت کاهش و

 

 الیاتم افزایش به نگاه از و تعریف را درآمد پایدار منابع که است این مجلس و دولت در دوستان به حقیر بنده توصیه پایان در ✅

 کسب و دفرمایی پرهیز شریف قشر براین مضاعف فشار ایجاد و اقتصادی صالح بدنه گردن بر هم ،آن طرح این مالی منابع تامین برای

 .نمایید تقویت جامعه عدالت و رفاه و رضایت در اصلی مولّفه عنوان به را کار و
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 اجتماعی در مسیر ورشکستگیسازمان تامین 

 

 دکتر سهراب بختیار    ✍  

 

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای برای رفاه اجتماعی محسوب میشود و وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران ،کارمندان 

 .دبیمه شدگان ارائه مینمایحقوق بگیر و پوشش اختیاری کارفرمایان را عهده دار است که تعهداتی بشکل کوتاه و بلند مدت را به 

 

این در حالی است که انحصار در بحث تامین اجتماعی و ورود به مباحث بنگاه داری فراز و فرودهایی را برای این سازمان رقم زده 

 .است

 

 طبق قانون اساسی بخش خصوصی اجازه ورود و در اختیار گرفتن شرکت بیمه کارگری را ندارد

 

ها شرکت بیمه ای بصورت غیر انتفاعی و مدیریت عمومی اداره میشود و بخش خصوصی هزینه  03شرفته در این امر در کشورهای پی

 .این خدمات را پرداخت میکند

 

مشخص شده ولی نگاه  002۴قانون تامین اجتماعی مصوّب سال  9۸با توجه به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در ماده 

ت و معضالت شدیدی را برای این سازمان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش تجاری و ابزاری دولت و مجلس مشکال

 .قرار داده ،ایجاد نموده است

 

 .طرح تحوّل سالمت و تصویب قوانین تحمیلی از سوی مجلس بار مضاعف مالی را بر دوش این سازمان نهاده است

 

 .میسازد تر آشکار را سازمان این ناکارایی نمود نیز شستا همچون زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری های ناکارآمد و زیان ده 

 

هزار 03هزار میلیارد تومان میباشد که دولت این عدد را در حدود 093بدهی دولت به این سازمان طبق ادعای تامین اجتماعی 

  هزار میلیارد تومان اعالم نموده اند 99میلیارد و دیوان محاسبات 

احش در عدد و رقم خود علّتی بر بی کفایتی این سازمان میباشد که در طول حیات خود نتوانسته به تفاهم واحدی با این تفاوت ف

 .دولت برسد
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 بعضی از زیر مجموعه های ناپنهان سازمان تامین اجتماعی ✅

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( _

 بانک رفاه کارگران _

 شرکت میالد سالمت _

 حسابرسی تامین اجتماعی موسسه _

 شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی _

 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران_

 شرکت رفاه گستر _

 موسسه امالک و مستقالت تامین اجتماعی _

 موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی _

  سهامداری چند بانک و شرکت راه و ساختمانی _

 ....ت های دارو سازی،سیمان ،پتروشیمی ،پاالیشگاه ،راه آهن ،دخانیات !!!!!وسهامداری در شرک _

با نگاهی اجمالی بر شرکتهای فوق و ده ها شرکت پنهان و ناپنهان دیگر آنچه ملموس میباشد حضور سازمان تامین اجتماعی بعنوان 

نه است و بجای مدیریت در جهت تعاریف و تکالیف متولی توسعه رفاه اجتماعی ،درمانی در کشور ،دیدگاه بنگاهداری در این صح

 .واقعی این سازمان، روز به روز از سطح خدمات خود میکاهد

 اجتماعی رفاه خدمات ترین افتاده پا پیش ،از ایران در سازمان خدمات ،ارائه کشورها اکثر خدمات این در حالی است که با مقایسه 

 .میگردد محسوب

 

درصد منفی درسال( و این سازمان نیز بهترین سوء مدیریت ممکن 02ل منابع و مصارف را برهم زده)تراز بی مدیریتی های فوق ،تعاد

یعنی سخت تر کردن شرایط بازنشستگی و کاستن از میزان مستمری پرداختی به بازنشستگان،زیان ناشی از عدم پرداخت سهم 

 .تکلیفی دولت را از جیب قشر آسیب پذیر جامعه پرداخت مینماید

 

جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،انتخاب دوستانی از بدنه غیر مرتبط وخارج از  ✅

 جتماعیا رفاه به جامعه مختلف اقشار رسیدن در سازمان این اصلی رسالت به توجهی بی و سازمان سرپرست یا ریاست بعنوان سازمان 

 .مینمایید توجیه چگونه را
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آقای وزیر با چشم انداز موجود از عملکرد این سازمان طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و...تامین اجتماعی ،مطابق با اهداف  ✅

 برنامه ششم توسعه بعنوان ابتدایی ترین موارد محقّق میشود؟؟

 تولید کننده ،کارگر و ..میباشد؟؟؟آقای دکتر ،عملکرد این سازمان در سالهای اخیر در راستای تحقّق رونق تولید و حمایت از  ✅

بسیار واضح است که با ادامه این روند بنگاهداری غلط و عدم تغییرات اساسی در نظام اجرایی،مدیریتی و قوانین این بنگاه  ✅

 داقتصادی بیمه ای طی یک دهه آینده بشکل ورشکستگی کامل در میاید و یکی از بزرگترین مصیبت های اقتصادی جامعه را خواه

 .ساخت

 

امید است این سازمان با شناسایی تهدیدات و فرصت ها و شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیالتی با مدیریتی کارا و یافتن  ✅

راهکارهای مناسب و جایگزین برای وصول مطالبات دولت و جلوگیری قاطعانه بر دخالت های سیاسی و اقتصادی دولت و مجلس در 

واقعی ،پایه گذار توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و رفاهی در کشور عزیزمان باشدو نظام را در ارائه خدمات رسیدن به رسالت 

 .اجتماعی به مردم و حفظ عدالت در حقوق عامه مردم یاری نماید
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 صنعتی شدن سیاسی را رها کنیم 

 

 دکتر سهراب بختیار ✍   

 

اغلب طرح های اقتصادی کالن در کشور بر اساس تصمیم گیری هایی بوده است که بوی متاسفانه و از زمان قبل از انقالب تا کنون 

 .سیاسی بودن در آن مشهود است

فالن طرح بزرگ و کشوری بر اساس وعده انتخاباتی رئیس جمهور ،وزیر ،نماینده و...به مردم بدون توجه به تجزیه و تحلیل های 

 .ار مالی ،فکری ،محیط زیستی و صدها مورد دیگر مملکت را نابود مینمایداقتصادی آن در منطقه ،احداث و توان و اعتب

 

 ستزی محیط اکوسیستم این نوع نگرش در کشور باعث اتالف منابع و ایجاد صدمات عظیم در صنعت گردیده و بخشهای حیاتی 

 .مینماید ناپذیر جبران معضالت دچار نیز  را

 

 رآمدهاید اخیرا و با توجّه به محدودیت های شدید ارزی و تحریمهای ظالمانه به بخشهای مختلف و در مسیر برون رفت از وابستگی به 

ایجاد ستادها و هیئت هایی برای بررسی مشکالت تولید و مقررات زدائی و تسهیل  با سیما و صدا با همگام مجلس و ،دولت نفتی

 .،اقدام نموده اندصدور مجوزهای کسب و کار 

 .بخشی از این تصمیمات در جهت رشد و اعتالی تولید است که جای بسی تشکّر از دو قوّه مقننه و مجریه را دارد

قوانینی چون حذف سود و جرائم مضاعف تولیدکنندگان و الزام بانکها برای تحقّق آن، یکی از قوانین کارآمدی بود که نمایندگان 

 .آنرا به تصویب رساندند تا گامی اساسی در راستای رونق تولید برداشته شود ۹۸آخرین روزهای تیرماه  محترم شورای اسالمی در

امیدوارم با حذف ربح مرکّب در نظام بانکی که مورد اعتراض مراجع و فعالین اقتصادی نیز هست، این مصوبه به تایید شورای نگهبان 

موانع اساسی در رونق تولید و صنعت برداشته شود.)البته در مدت و میزان اعطای و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برسد تا یکی از 

 ارد(د وجود بحث جای نیز فعالین اینگونه وام ها برای 

 

از دیگر تصمیمات مثبت مجلس ،ایجاد هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز کسب و کار بصورت فرا قوّه ای که با حضور آقای دکتر 

نفر از نمایندگان مجلس،نماینده دادستانی کل کشور ،نماینده سازمان بازرسی،دیوان محاسبات،رئیس 9هیئت ، دژپسند بعنوان رئیس

 .اتاق تعاون،اصناف واتاق بازرگانی،تشکیل شده است نیز گام موثر دیگری در این راستا میباشد

 

گاه اطالع رسانی مجوز کسب و کار بارگذاری بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی مکلّف هستند مجوزهای خود را بر روی پای

 .نمایند
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  عامل در تسهیل صدورمجوز کسب و کار 0 این هئیت بر اساس رسالت خود در چابک سازی کسب و کار و طبق 

 کاهش زمان 

 کاهش هزینه 

 کاهش مراحل صدور  

 .دنبال مینماید

 

  امّا جای تامّل ✅

 .میباشد هیئت این در اصلی بانیان بعنوان کار و صمت نقش کم رنگ وزرای 

 

آنچه بدیهی است طرح جامع و کاملی به عنوان نقشه راه برای صنعتی شدن در ایران در بخشهای مختلف وکمک به رونق تولید 

 .دچار دگرگونی های سلیقه ای میگردد تعریف نشده است و این رویکردها بر اساس تغییر دولت ها ،

 که است حیاتی تاکید بر این اصل در اقتصاد بسیار 

شکست در استراتژی های دراز مدت دولت در صنایع مادر و بزرگ در سطح کشور ،تاثیر مستقیم بر اقتصاد خرد و پایین دستی  ✅

 .خواهد داشت

 

بنده بعنوان دانش آموخته مدیریت استراتژیک و با توجّه به احساس ضرورت در اعمال تدابیر حیاتی تر از امور جاری در تسهیل کسب 

برای جناب آقای دکتر نوبخت )سازمان برنامه و بودجه (  و کار و رونق تولید و صنعت پیشنهادات خود را که قبال و بصورت مبسوط

 .ارسال نموده ام، به عرض دوستان وزارتخانه های مربوطه بخصوص آقای دکتر رحمانی )وزارت صمت(میرسانم

 

مختلف که بر این اساس کلیّه فرصتهای موجود در هر منطقه بر اساس ضرورت اجرای طرح آمایش سرزمینی در استانهای   ✅

با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی و همچنین  پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و دسترسی آسان به مواد اولیّه ،

 خارجی گذاران سرمایه به ها طرح این دقیق مطالعه اساس رویکرد در فروش محصول نهایی در داخل و خارج از کشور و سپس و بر 

 .گردد معرفی مختلف صنایع در داخلی و

 

فراهم ساختن زیرساختهای اساسی برای صنایع بزرگ ،کوچک و متوسط مبتنی بر آمایش سرزمینی و در اختیار قرار دادن این  ✅

 عنوان حمایت از رونق تولیدمنابع به سرمایه گذار و کارآفرین و ارائه یارانه به این منابع به صورت مستقیم ب
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تسهیل در صدور مجوزها،بر اساس نیاز هر منطقه و تطبیق آن با آمایش سرزمینی و حل معضالت بزرگ تولید در رابطه با امور  ✅

 مالیاتی و تامین منابع مالی با سود متناسب و ارائه راهکار سایر مشکالت پیش روی تولید کننده

 

میتوانیم بشکل واقعی از کسب و کار و تولید پشتیبانی نموده و با برنامه ریزی های دقیق و دراز  با دنبال نمودن چنین طرحهایی

 .مدّت در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و تولید و پرهیز از سیاسی گری در صنعت، راه را برای تحقّق واقعی تولید هموار سازیم
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 مالیات بر مجموع درآمد و اثرات آن

 

 

 سهراب بختیاردکتر      ✍ 

 

 .جسته و گریخته، زمزمه بررسی طرح اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص بگوش میرسد ۹۸در دهه ابتدایی مرداد 

 

 و امّا طرح مذکور به چه معنا و مفهومی است

 

ظر گرفته و از سازمان امور مالیاتی در طول سال کلیّه فعالیتهای اقتصادی مفید و مخرّب یک شخص را در حوزه های مختلف در ن

 .کّل درآمدهای فرد ،همچنین نقل و انتقاالت و وجوه سپرده ،سهام و غیره ،مالیات اخذ مینماید

 

گانه سازمان امور مالیاتی ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارائی دنبال میشود در واقع 0این طرح که همسو با برنامه ریزی 

 .میباشد که هدف اصلی آن قطع وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است بخشی از طرح اصالح ساختار بودجه

 

در طرح اصالح ساختار بودجه و در بندهای در ارتباط با نظام مالیاتی ،بنده صراحتا پیشنهاد تعدیل در سیستم مالیاتی و شفافیت و 

 .برادر محترم ،جناب آقای دکتر نوبخت توصیه نموده امعدم فشار مضاعف مالیاتی بر اقتصاد سفید در نظام مالیاتی را به 

 

با مطالعه کامل و جامع و در نظر گرفتن جوانب و اثرات مثبت و منفی این چنین طرح هایی با جدیّت تمام ،میتوان اصالحات اساسی 

 .ایجاد و نقاط سیاه این برنامه ریزی ها را بهبود و به نتیجه مطلوب رساند

 

ارت اقتصاد بعد از تکمیل ،باید در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و سپس جهت تصویب به هیئت دولت ارائه پیشنهاد اولیّه وز

 .گردد و پس از آن ،الیحه برای تصویب نهایی روانه مجلس و کمیسیون های تخصصی آن شود

 

ل معافیت مالیاتی نیز میشود یکی از نکات مبهم این طرح این است که در تجمیع در آمدهای یک شخص،درآمدهائی که شام  ✅

ق.م.م مشمول مالیات میشود و این امر باعث تضعیف بیشتر قشر متوسط و کم درآمد  000 ماده های نرخ اساس بر تجمیع ،در طرح 

 .و دهک های پایین جامعه میشود
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درصد میزان دارائی های خانوار های ایرانی در بخش امالک و مستقالت و اندوخته هایی  ۹3بررسی ها نشان میدهد در حدود  ✅

 ..همچون طال و ارز

 .متمرکز است درصد مابقی به سایر اشکال ، 2درصد در سپرده های بانکی و  2حدود 

 

 اربسی سهم که میباشد مولّد های بخش و اقتصادی گذار اثر های بخش در افراد درصد دارائی ها به اشکال مختلف شامل دارایی  2

 . است داده اختصاص خود به را ناچیزی

 

درصد دارائی ها ،که اصوال ساختار تعریف شده ای نداشته و اعمال نمیگردد ) اخیرا تصمیماتی در این رابطه مطرح  ۹3اخذ مالیات از 

گردیده است ( همچنین سپرده های بانکی نیز معاف از پرداخت مالیات هستند ،و لیکن فشار مضاعف نظام مالیاتی در ایران بر دوش 

 .صدمات جبران ناپذیری شده است باعث ی عدالتی درصد بدنه مولّد اقتصاد است که این ب 2

 

 همشاب بازارهای و بازار این در ثبات و داللی کنترل روش بهترین مسکن و لذا بخشهایی از این طرح از جمله طرح عایدی از امالک 

 .میباشد آن

 

خواهش بنده از دوستان در وزارت اقتصاد ، کمیته های تخصصی اقتصادی در دولت و مجلس این است که اگر رویکرد صحیح و  ✅

 رد رکود و سرمایه سریع ،خروج بازارها این کامال مدبرّانه ای برای این طرح اعمال نشود با فشار اخذ مالیات تجمیعی بر هر یک از 

 .بود خواهیم شاهد را دیگر بخشهای در گردانسر های سرمایه هجوم و بخش این

 توازن یجادا ضمن هوشمند هدایت با و نهاده لذا ضمن کاستن فشار مالیاتی بر بخش تولید ،اساس مالیات را بر ثروتهای انباشته بنا 

 .نماییم جلوگیری... و ،طال،مسکن ارزی متوازن غیر های جهش و اقتصادی زای اختالل بخشهای حیات ادامه از تولید، در سرمایه
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 !!سرآغازی بسوی اَبَرتورّم صفر از پول ملّی، ۴حذف 

 

 دکتر سهراب بختیار✍     

 

،الیحه پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و  ۹۸در نهمین روز از مرداد 

 .صفر در هیئت دولت تصویب شد۴حذف 

 

 ریال جدید است033بر این اساس هر ده هزار ریال معادل یک تومان و هر تومان معادل 

 

این الیحه که امروز به تصویب دولت رسید برای نهائی شدن باید به تایید و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی نیز 

 رسیده و سپس جهت اجرائی شدن ،به بانک مرکزی ابالغ گردد

 

فوریتی و خارج از نوبت به صحن علنی 9لت برای نهایی کردن این مصوبه تا حدّی است که تصمیم دارد آنرا بصورت عزم جدّی دو

 .مجلس برساند

 

دولتی ها از کاهش هزینه های چاپ و نشر اسکناس و ضرب مسکوک،کاهش تبعات نقل و انتقاالت سنگین مالی در مبادالت 

ت اقتصادی،حفظ برابری و کارائی پول ملّی ،کاهش صدور چک های بانکی،چک پول و روزانه،خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادال

 .عملکرد های بین بانکی،بعنوان اهداف مثبت این طرح یاد میکنند

 

این فرمول اقتصادی در کشورهایی مرسوم است که سایه سنگین اَبَرتورّم را بر اقتصاد خود حس میکنند و با اتخاذ تدابیری از پیش 

شده بسمت تسهیل در مبادالت پولی و کم کردن هزینه های چاپ و در نهایت باال بردن ارزش برابری پول ملّی خود با ارزهای  تعیین

 .معتبر جهانی ،حرکت مینمایند

 

ین میالدی استقبال کمتری از ا 90 قرن ابتدای در  ها اقتصاددان میالدی متداول بوده و  93قابل ذکر است این روش بیشتر در قرن 

 .انجام داده اند رویّه،

 

 برنامه با میالدی و  0۹93اوّلین کشوری که با انجام این طرح توانست بر اَبَرتورّم خود فائق آید آلمان غربی بود،این کشور در سال 

دهه توانست ابر تورّم موجود در اقتصاد این کشور در سالهای بعد از اتمام جنگ جهانی دوّم را ،مهار  9 در هدفمند و هوشمند ریزی
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دهه اقتصاد ورشکسته و با خاک یکسان شده این کشور را تبدیل به قدرت 0 گذشت از پس نموده و با ادامه روند اصالحات اقتصادی 

 .بال منازع اقتصادی در دنیا نماید

 

جربه موفّق توسط ژرمن ها ،شاهد تجربه های تلخی نیز در عرصه جهانی بوده ایم ،کشورهائی همچنین برزیل با حذف در کنار این ت

صفر از پول ملی ،دهه ها درگیر اُفت ارزش پول مّلی خود بوده اند و نهایتًا با اتخاذ اصالحات  00صفر از پول ملّی و آرژانتین با  0۸

مالی و زمانی بسیار زیان بار،وضعیت را به سوی پایداری و ثبات رساندند و با بازگشت اعتماد عظیم اقتصادی با صرف هزینه های 

 .روانی مردم به واحد پول رسمی ،متحمّل هزینه های هنگفتی شدند

 

 آنچه ملموس است پول فقط ضریب تبدیل خدمات و کاال به واحد پول است و حذف صفر از آن هیچگونه تاثیر مثبتی بر اشتغال ✅

 .تورّم و جذب سرمایه گذاری نخواهد داشت ،

 

صفر از واحد پول مّلی را به  ۴بنده با شرایط موجود و با توجّه به نوسانات شدید در متغیّر های کالن اقتصادی در کشور حذف  ✅

ایجاد  ر دراز مدّت باعثهیچ وجه صالح ندانسته و یقین دارم این طرح نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر شاخص های اقتصادی ندارد بلکه د

 .تورّم عظیم تری در ایران میگردد

 . اجرای نادرست این طرح در شرایط فعلی همچنین میتواند اثرات منفی تحمیلی دیگری نیز بر اقتصاد ما وارد سازد

 

 از جمله

 دمیده کاهش بشدّت را کشور در صادرات حجم و گذاشته صادرات رشد بر مستقیم  منفی اثر فعلی شرایط در طرح این اجرای  -  

 .میشود محسوب ما اقتصادی کنونی اَبَرمعضل خود این که میشود کشور در صادرات از حاصل ارزی منابع کاهش باعث و

 

با توجّه به قدرت قیمت گذاری مولفه های اقتصادی و ایجاد اعداد اعشاری و غیر رُند ،میل به گِرد کردن به سمت عدد باالتر  -  

 .میگردد مردم روزمره رِزق قیمت افزایش نهایت در و جامعه در ها قیمت عمومی سطح زایشاف ،باعث 

 

با در نظر گرفتن دوره زمانی مشخص برای جمع آوری و اِمحا اسکناس و مسکوکات و جایگزینی اسکناس قدیم و جدید ،دولت  -   

 .متقبّل هزینه بسیار سنگینی در این رابطه میشود

 

   اثرات مثبت  درصدی در جامعه ، ۴3توصیه بنده به نخبگان ارائه دهنده این چنین طرحهایی این است که با وجود تورّم بیش از  ✅

 .صفر در اقتصاد، خنثی و شُک های حاصل از تبعات منفی آن باعث ایجاد تورّم های جهشی می گردد ۴حذف 
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ز پول ملّی و مشاهده اثرات مثبت آن در مهار تورّم ،نیاز به بستر سازی صفر ا ۴جهت رسیدن به نتایج مطلوب حاصل از حذف  ✅

وسیع اقتصادی محسوس میباشد.مواردی که مشاورین اقتصادی شخص رئیس جمهور ،بهتر از هر فردی،نسبت به آن اِشراف کامل 

 .دارند

  

 متیه دکتر آقای از تشکّر و دولت از مرکزی بانک استقالل آن راس در و پولی و بانکی نظام اقتصادی اصالحات امیدوارم ضمن ادامه 

 پول از صفر حذف های ساخت زیر تحقّق ثبات ارزی،بعنوان سرآغاز  آرزوی و موجود های تنش  در ارز قیمت کاهش بابت همکاران و

 شپی الزامات بعنوان نیز  اقتصادی عوامل گذاری قدرت محدودیت همچنین و اسکناس و نقدینگی میزان چشمگیر کاهش در ملّی،

 .مان مناسبتری ،محوّل نمایندز به را ملّی پول واحد از صفر حذف اصالحات،فرآیند کلیّه انجام با و ورزند ،اهتمام طرح روی
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 این بار بسراغ نان می آید نابِخردی دولتی ،

 

 دکتر سهراب بختیار✍     

 

  .است گندم  کشور کاالی ترین استراتژیک و مردم بی شک قوت غالب 

 

با افزایش بی سابقه نزوالت آسمانی و تاثیر آن بر رونق کشت بصورت آبی و دیم در سال آبی جاری ،میزان کشت محصوالت کشاورزی 

میلیون  09و از جمله گندم در کشور با استقبال مواجه گردید و با رشد چشمگیر در میزان برداشت از مزارع پیش بینی میشود به رقم 

 .ندم در سال دست یابیم و نوید چهارمین سال متوالی خودکفایی گندم را به ارمغان آوردتن تولید گ

 

درصدی دیگر گندم  03در حالی که برداشت این محصول حیاتی که از ابتدای خرداد آغاز شده هنوز نیز ادامه دارد و امکان برداشت 

 هب نسبت کشور مختلف نقاط سیلوهای گندم حجم قابل توجه در مناطق سردسیر و معتدل هنوز وجود دارد ،خبرها حاکی از کاهش 

 .میباشد قبل سال مشابه زمان مدّت

 

و به عبارتی دیگر  2با نزدیک شدن به اواسط مرداد و با خبرهای ضد و نقیض حجم خرید تضمینی گندم توسط دولت و عنوان عدد 

 .نسبت به سال قبل شاهد هستیم درصدی را۴3تا  03میلیون تن گندم ،فاصله قابل توجه کاهش بین  1

 

نخواهد  هم تن میلیون  03/2 میزان به جاری سال در دولت توسط گندم تضمینی خرید که دارند اذعان نکته پیش بینی ها بر این 

میلیون تن مجموع مصرف گندم در مصارف مختلف از جمله خبازی،صنعت،صنف  00/2تا  00رسید و این به این معنا است که تا میزان 

 .میلیون تن ،کسری مواجه هستیم 0،خانگی و غیره ،در حدود 

 .درصدی موجود در زنجیره این صنعت را نیز در عدد و رقم های فوق اِعمال نمود02ضایعات  در ضمن باید

 

منیت غذایی جامعه و اِعمال فشار حداکثری تحریم ها بر ایران انتظار میرفت دولت با با توجّه به پر رنگ بودن نقش گندم در تامین ا

اِتخاذ راهکارهای مناسب و اولویت ذخیره سازی هرچه بیشتر این محصول ،پشتوانه قابل اطمینانی را در این زمینه برای مردم فراهم 

 به فقط هک َامری.باشیم خاطر ،آسوده حیاتی کاالی ترین ساسیا نماید تا در شرایط سخت تر تحریم نیز بتوانیم نسبت به تامین 

 .شد ختم گندم خرید با رابطه در کارشناسانه غیر های مُصوبه و ها دستورالعمل
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تومان هستیم و قیمت خرید تضمینی 9033در این روزها شاهد خرید گندم در بازار آزاد و به دست عدّه ای دالل با قیمت حدود 

 .تومان دولت برای این محصول ،تمایل گندمکاران را برای تحویل این کاال به سیلوهای دولتی بشدّت کاسته است 0133

 

این گروه از واسطه ها گندم را پس از خرید بصورت صددرصد نقد و پای زمین روانه ی کارخانه های خوراک دام و طیور مینمایند و 

 .ز مبادی غیر قانونی به کشورهای همسایه و از جمله عراق صادر مینمایندعده ای نیز بعد از تبدیل به آرد ،آنرا ا

 

عدم افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم علیرقم افزایش هزینه های تولید ،باعث سلب اعتماد کشاورزان به دولت و دلسردی 

 .نیز مَزید بر علّت این بی رغبتی استتحویل به مراکز دولتی را در پی داشته است و تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران 

 

بخشی از کشاورزان نیز به امید افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت ،محصول خود را در انبارهای غیر اصولی و فاقد 

 .استاندارد الزم برای نگهداری گندم ، انباشته و این امر باعث کاهش کیفیت این محصول راهبردی خواهد شد

 

بعد از چند بار  (GTC) راس آن اداره کل هماهنگی خرید داخلی زیر نظر سازمان مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایراندولت و در 

تومان و باتوجه به میزان افت پایین گندم 0133کیلوگرم گندم را 0تغییر در قیمت خرید تضمینی سرانجام نرخ پایه خرید تضمینی 

 .تومان محاسبه مینماید0103های مرغوب

 

سوال بنده از مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت غله که مشخص نیست اخیراً و با چه منطقی از وزارت  ✅

ام ط با خوراک دمرتب جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت پیوسته اند ،این است که با توجّه به قیمت باالتر کاالهای غالباً وارداتی 

 ،قیمت خرید تضمینی منطقی را لحاظ فرموده اید؟؟ و طیور از جمله جو و ذرت

 

 راهکار دولت برای حل این معضل در سال جاری 9  ✅

 

افزایش قیمت خرید تضمینی در مقطع فعلی ،تورّم قابل توجهی بر نان و صدها محصول وابسته به آرد گذاشته و سُفره مردم را _  

 .بیشتر مُحقّر مینماید

 

میلیون تن در سال جاری و همچنین  0ر در قیمت خرید تضمینی از سوی دولت باعث کمبود حدوداً از طرفی عدم تجدید نظ _  

میلیارد دالری واردات گندم در شرایط ارزی فعلی میگردد،ضمن اینکه خطرات تحریم 9کاهش تولید گندم در سال آینده و تحمیل 

 .میباشد کاالهای استراتژیک،کشتیرانی و نگرانی آفات و... نیز قابل تامل
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با مالحظه دو رویکرد تامین گندم به این نتیجه میرسیم که با انجام هر کدام از روش ها ،تبعات منفی زیادی را پیش رو داریم و دولت 

 .راهی اِبهام قرار گرفته است 9در 

  

بجای تقویت سیاست با امید به حل مقطعی این معضل در سال جاری توسط دولت ،توصیه بنده به دولتمردان این است که  ✅

رویکرد اجرائی تضمین خرید اصولی با روشهای نوین  منسوخ و نادرست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم و...

 .کشاورزی کشورهای توسعه یافته را دنبال نمایید تا تولید و توزیع معقول تری را شاهد باشیم
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 تبعیض مالیاتی همچنان ادامه دارد

 سهراب بختیاردکتر ✍      

 

در حالیکه اخذ مالیات از کارگران و کارمندان ،اصناف ،تولید کنندگان وغیره با شدّت و حدّت هر چه تمام تر در جریان است، هفتمین 

شاهد خبری حاکی بر الزام پزشکان از استفاده از کارتخوان در مطب و ایجاد مشوّق برای پزشکان استفاده کننده از این  ۹۸روز مرداد 

 فعالین اقتصادی و اقشار مختلف را از این همه مالحظه کاری، بسیار متعجب کرد طرح ،

 

 .کارمندان دولت با توجّه به شفافیت در واریز حقوق بصورت ماهانه شاهد کسر مبلغ مالیاتی خود هستند

 به ارایه و خود مالیات پرداخت و کسر به مجبور فرماها، کار های ناشفافی بعضی  علیرغم نیز کارمندان و کارگران بخش خصوصی 

 .میباشند مالیاتی سازمان

مالیات اصناف و مشاغل آزاد ،تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی نیز بر حسب خوداظهاری،ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و دسترسی به 

 .حسابها ،اخذ میگردد

 

،مالیات ستانی از این جامعه با چالش های جدّی مواجه  در حالیکه جامعه پزشکی از پردرآمدترین اقشار جامعه محسوب میشوند

 .است

 

هزار نفر پزشک فعال در ایران وجود دارد که بقول رییس سازمان نظام پزشکی ،پزشکان جزو خوش حسابترین 003طبق آمار در حدود

 قشرها در پرداخت مالیات هستند

 

 جمله ایشان تا چه میزان با واقعیت نزدیک است؟

 

بعمل آمده و با اعالم مرکز پژوهشهای مجلس ،میزان واقعی اخذ مالیات در ایران با احتساب و تفکیک جامعه پزشکان طی تحقیقات 

 .میلیارد تومان است 9133متخصص،دندانپزشکان ،پزشکان عمومی و...در حدود 

میلیارد  023یید سازمان مالیاتی حدود این در حالی است که هم اکنون پرداخت مالیات توسط پزشکان به سازمان امور مالیاتی و به تا

 !!!تومان است که بر اساس درآمد ماهیانه هر پزشک حدوداً یک میلیون تومان محاسبه گردیده است
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ماهه در 0 ارائه از بیمارستانها با خودداری پزشکان از نصب سامانه پوز در مطب ها ،آزمایشگاهها،رادیولوژی ها و غیره و تخطّی بعضی 

درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکان بصورت علی الحساب در پایان ماه 03ده توسط پزشکان و همچنین کسر آمد کسب ش

 .،شاهد فرار مالیاتی متموّل ترین قشر جامعه در ایران هستیم

 

مرداد فرصت دارند در سامانه کارتخوان ثبت نام و از ابتدای مهر ماه مُلزم به نصب پوز در 90طی آخرین مصوبه و ابالغ ،پزشکان تا 

 !!!درصد جریمه برخورد میشود9محلهای کسب خود میباشند و با متخلفین با کسر 

 !!!ت اعمال میگردددرصد تخفیف بر مالیا 03از سوی دیگر نیز پزشکان یا مشاغل پیرامونی که از این طرح استفاده نمایند به میزان 

 

 !!!میلیون تومان نیز نیاز به ارائه اظهار نامه مالیاتی نداشته و مشمول معافیت میگردند 093پزشکان با در آمد سالیانه 

با نگاهی اجمالی بر معافیتها و مشوّقهای مالیاتی ،تسامح ،تبعیض و مالحظات این صنف از جامعه با اصناف دیگر متوجّه تعامل بیش 

ازه سازمان امور مالیاتی و سازمانهای نظارتی با این قشر مرفّه و متنعّم جامعه میشویم ،تبعیضی که ناعدالتی مالیاتی بین صنوف از اند

 .میکند را نمایانتر 

 

با توجه به مباحث فوق و عدم تمکین این صنف از استفاده از پوز در سالیان گذشته بی شک عامه مردم نیز متوجه فرار مالیاتی  

 .سترده پزشکان شده اند ،ولی متاسفانه برخی مالحظات حتی در مجلس این قضیه را نفی میکنندگ

 

توجّه به این اصل الزامیست که پرداخت واقعی مالیات از درآمدهای پایدار در حوزه پزشکی ،دولت را در تحقّق تحوّل عظیم در نظام 

 .سالمت و پرداخت معوّقات جامعه پزشکی یاری مینماید

 

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی جناب آقای دکتر پارسا که سابقه ریاست مرکز آمار ایران را نیز عهده دار بوده اید بهتر از هر  ✅

فرد دیگری ضرورت تحوّل بنیادی و تقویت پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی و دارائی مودیان را تشخیص میدهید و برلزوم جمع 

 .تماتیک اذعان داریدآوری اطالعات به صورت سیس

لذا توصیه بنده به ایجاد شفافیت مالیاتی اقشار مختلف جامعه در راستای طرح جامع مالیاتی ،ضرورت حذف شیوه ممیّز محوری در 

سازمان مالیاتی کشور است تا با رفع مشکالت کنونی و ایجاد پایگاه کامل اطالعاتی شامل اطالعات مالی 

یه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی وشناسنامه دار کردن سامانه های فروشگاهی و کارتخوان،اهتمام ،پولی،اعتباری،معامالتی،سرما

 .ورزید و باعث عدالت و شفافیت در بین صنوف مختلف در جامعه گردید
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 تجارت قانون جان بالی زدگی، شتاب

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 در نهایت در زمانبر فرایندی طی و تقدیم مجلس به ۸۴ سال در آن الیحه و پیگیری هشتاد دهه اوایل از که تجارت الیحه تدوین

 . گردید نگهبان شورای راهی و موافقت سال2 مدّت به آزمایشی بصورت و۹0 فروردین در و تصویب ۹3    سال

 در اصالحاتی متمادی دهه ۹ حدود طی در و تصویب 0000 سال در کشور اقتصاد قانون ترین مهّم و ترین قدیمی بعنوان که قانونی 

 .گردید ایجاد آن

 اندمیتو و بوده بازرگانی اتاق و خصوصی بخش خواست همیشه آن از موادی در جدّی اصالحات ایجاد و تجارت کهنه قانون در بازنگری

 .باشد کشور در اقتصادی فعلی معضالت از بسیاری گشای گره

 وانینق تقلیل در همّت و اقتصاد در ساز سرنوشت و مادر قانون عنوان به تجارت قوانین در اصالحات ایجاد به اعتقاد ضمن نیز بنده

 .مینهم ارج و آن،ستوده در بازنگری در را مجلس ،عزم متضّاد و موازی

 ترممح نمایندگان و( اسالمی شورای مجلس محترم رییس) الریجانی دکتر آقای جناب از قانون این اصالح در بنده ابهام نکته ✅ 

 ؛ که است این

 صحن در سپس و است شده مصّوب مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون در دقیقه 03 در تجارت قانون اصالح الیحه ماده 000 چگونه

 میکنید؟؟؟ مصوّب و قرائت را ماده 033 ساعت 9 از کمتر در نیز مجلس علنی

 پربارتری و تر جامع متن شاید تا میشد استفاده نیز بازرگانی اتاق و مجلس اقتصادی کمیسیون کارشناسی نظرات از نبود بهتر آیا ✅ 

 ؟؟؟ میرسید مجلس علنی صحن به

 عتناییا نیز مجلس اقتصادی اعضاء از تن چند توسط مصوبات کارشناسانه بدون تعجیل در اعتراض به ها شنیده طبق اینکه ضمن

 !!!است نشده

 رخچ برای مضاعفی ،مشکالت طرح این در انگاری سهل و مطالعه بی تصویب با شک ،بی اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان

 نیز اه دادگستری حقوقی های پرونده حجم به اقتصادی، شکوفایی و تولید رونق روند در جدّی خَِلل ضمن و ایجاد اقتصاد، شکسته

 .میدهد قرار تری سهمگین ضربات معرض در را اقتصادی فعاالن و میگردد اضافه توجهّی قابل میزان به

 اقتصادی تنظرا از استفاده و نقیض و ضدّ  قوانین تقلیل و تجمیع و مُبهّم بندهای اِصالح  و قانون این در بازنگری ضمن تقاضامندم لذا

 و قانون این شدن نهایی و الیحه این 9۹0 و 91۹ مواد بررسی از ،قبل تجارتی قراردادهای کتاب در اقتصادی فعاالن و بازرگانی اتاق

 قانونی الزام و بازرگانی اتاق با مجلس تعامل و کار و کسب محیط بهبود قانون همچون و فرموده ،اقدام نگهبان شورای به ارسال

 بخش به فرصت ،این نیز ایران در اقتصاد و تجارت اصلی رکن عنوان به تجارت قانون تصویب آن،در کردن اجرایی در دستگاهها

 اعمال ار بنیادین و اساسی تغییرات قوّت نقاط یافتن و تنگناها و مشکالت کامل لمس و درک ضمن بتواند تا شود داده خصوصی

 .نماید
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 تحریم علیه جدید ای روزنه

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 .میشود اوراسیا اقتصادی اتحادیه وارد ایران اسالمی جمهوری(  دیگر روز01) جاری سال ماه آبان 2 با برابر اُکتبر 91

 و تجاری تعامالت وارد میدهد اجازه ایران به دارد همراه به را نگهبان شورای تائیدیه و اسالمی شورای مجلس مصوبه که اِلحاق این

 .ارمنستان،گردد و ،قزاقستان،قرقیزستان بالروس،روسیه کشور 2 با اقتصادی

 بخش نوید حوزه این دالری تریلیون 9/1 داخلی ناخالص تولید و دارند نفر میلیون 0۸0 بر بالغ جمعیتی که شمالی همسایگان

 .میباشد متحده ایاالت ناعادالنه های تحریم تنگناهای اقتصادی گُشایش

 

 تعرفه لغو و کاهش همچنین و حوزه این در کار نیروی و ،خدمات ،سرمایه کاالها آزاد ،حرکت معاهده این به پیوستن مزایای از  ✅ 

 .دارد پی در را اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای و ایران بین خارجی تجارت در گمرکی های

 همچون کشورهایی با آزاد های توافقنامه ایجاد پیمان،و این در عضویت برای cis حوزه کشورهای دیگر تمایل اِبراز است ذکر قابل

 وسعهت در و داده کاهش را ایران اقتصادی تحریم حداکثری فشارهای اثرات که است عواملی از نیز... و ،صربستان ،سنگاپور ،ژاپن کره

 .میباشد گذار تاثیر بسیار منطقه در ایران ژئوپلیتیکی جایگاه

 

 واگذار را تعرفه033 و گرفته را ترجیحی تعرفه 233 اوراسیا،کشورمان اقتصادی اتحادیه و ایران بین تجاری آزاد توافقنامه انجام با

 در حادیهات این و ایران بین تجاری های تعرفه نامه موافقت امضای با اینکه ضمن. میباشد افزایش به رو ها تعرفه تعداد این که نموده

 .میبخشد تسریع بشدّت چرخه این در را تجاری کاالهای مبادله امر و برداشته گام آزاد تجاری منطقه یک ایجاد مسیر

   دالری میلیارد۴33 مالی گردش حجم با روسیه مرکزی بانک روسی رسان پیام و(سپام) ایران مرکزی بانک بین مالی کانال گُشایش با

 مالی کانال این در پیوستن به چین عالقمندی اِبراز دیگر بخش مسرّت خبر. ساخت مرتفع را اتحادیه این با مالی تعامالت میتوان

 التمباد حجم و ساخته حل کامالً تجاری اول شریک بعنوان چین با را ما مالی و بانکی ،مسائل آن تحقّق صورت در که ،اتفاقی است

 .میدهد افزایش توجهی قابل میزان به هم را چین با

 را اوراسیا به ایران پیوستن برای اتحادیه این اعضای ،اشتیاق آزاد آبهای به دستیابی و منطقه در ایران استراتژیک ژئو موقعیت  ✅

 بنادر و ابریشم جاده طریق از و سریعتر چه هر که میسازد متقاعد نیز را هند و چین چون نوظهوری قدرتهای و است کرده چندان دو

 .نمایند آغاز را اتحادیه این با همکاری جنوبی
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 .است روسیه طریق از ایران نفت فروش کشورمان، برای فعلی شرایط در نامه پیمان این مزیّت ترین مهم   ✅

 آنجا از و سیاه دریای و دن و ولگا کانال به خزر دریای از نفت حمل مسیر طراحی با و روسیه شمال نفت با ایران نفت شباهت بدلیل

 چین و هند همچون نفتی بزرگ شرکای اینکه ضمن نماییم جبران را نفت فروش محدودیت از بخشی میتوانیم مدیترانه دریای به

 .باشند سهیم نفتی تحریم زدن دور طرح در میتوانند ترفند این با نیز

 از سال ۴3 از بیش شدن سپری با و اکنون که است این مرکزی بانک و اقتصاد وزارت بویژه محترم دولتمردان به بنده توصیه ✅

 سپام یستمس تقویت ،با تجاری و اقتصادی توافقنامه اوّلین پیوستن برای اِکو، موفّق نچندان تجربه از بعد و اسالمی شکوهمند انقالب

 گام جبتدری سوئیفت، غیر جدید سازوکار در همکاری با و نموده برقرار عضو کشورهای بانکی روابط در جدیدی شرایط مرکزی بانک

 ضویتع برای را مسیر و  بخشیم ارتقاء را ملّی پول واحد مبنای بر بانکی روابط توسعه و برداشته ای منطقه مبادالت از دالر حذف در

 .سازیم اثر بی حدودی تا را ناعادالنه های تحریم هَجمه تا ساخته هموار شانگهای همچون عظیمتر های نامه پیمان در دائم
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 سازمان این سرگردانی و گمرک

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 رای 009 با اسالمی شورای مجلس محترم ،نمایندگان مجلس و دولت زنی چانه سال9 حدود از بعد و ۹۸ مهر از روز سوّمین در

 .نمودند موافقت بازرگانی خدمات و تجارت وزارت تشکیل با ممتنع رای 0 و مخالف رای۴9 موافق

 شده یاد های وزارتخانه بودجه از و جاری های هزینه در جویی صرفه محل از قانون این اجرای از ناشی های هزینه مصوّبه این طبق

 رذک منابع از فعلی شرایط ،در وزارتخانه این ایجاد هنگفت هزینه حصول و دارد بسیار تعجّب و تاّمل جای خود که شود می تامین

 .میباشد ممکن غیر شده،

 دولت استحضار به "جدید وزارت تشکیل پیامدهای" متن اساس بر تفضیل به و گذشته سال که همانگونه وزارتخانه این تشکیل

 قتصادا کلّی سیاست خالف و باالدستی قوانین و توسعه ششم برنامه با مغایر و اساسی قانون 12 اصل با ،مخالف نمودم ارسال محترم

 .میباشد دولت فَربه بدنه های هزینه جویی صرفه در مقاومتی

 ارد؟؟د زیادی ابهامات نیز بودند بازرگانی وزارت ایجاد جدّی مخالف قبل روز چند تا که مجلس نماینده دوستان اکثریّت اَدِله همچنین

 .بود خواهیم وزارت این تشکیل شاهد آینده ماه 9 ظرف نگهبان شورای متعاقباً  و مجلس موافقت با حال هر به

 

 وزارتخانه در وظایف تمرکز قانون به توجّه با و الاقل که است این بازرگانی وزارت تاسیس بودن اشتباه بر اعتقاد  با بنده پیشنهاد  ✅

 .دهید قرار کار دستور در فوریّت با آن ضرورت و وزارتخانه این به گمرک سازمان اِلحاق ها،

 محدودیّت ِاعمال و کاال صدور و ورود عوارض و حقوق وصول  مقررات و قوانین کننده اجرا و اقتصادی و مالی سازمانی عنوان به گمرک

 قلمرو از کاال عبور اَمر بر نظارت و کنترل و قانون موجب به شده توصیه های تخفیف و ها معافیت و شده وضع های ممنوعیت و ها

 بازرگانی و تجارت وزارت به سازمان این واگذاری عدم و مینماید ایفا دولتی های سازمان در را محوری و کلیدی نقش...  و کشور

 و نماید ایجاد دارائی و اقتصاد وزارت با را جدیدی های ناهماهنگی میتواند کشور صادرات و واردات اصلی و جدید متولّی بعنوان

 ،ایجاد دمیاین بشمار دولت توانمند بازوی تنها فعلی شرایط در که کشور صادرکنندگان و واردکنندگان برای را بیشتری معضالت

 .نماید

 

 انعنو به سازمان این تا است جدید وزارت به گمرک واگذاری بر ،اهتمام مجلس محترم نمایندگان و دولتمردان از بنده تقاضای  ✅

 و واردات امر در اقتصادی سربازان شده ایجاد مشکالت !!!! بازرگانی صحیح های العمل دستور اجرای با بتواند کشور اقتصادی مرزبان

 .برساند حداقل به را صادرات
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 !!!! تفریح رونق سال

 

  بختیار سهراب دکتر

 

 راکزم در ها شنبه پنج تعطیلی که هستیم اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون در طرحی تصویب شاهد گذشته روزهای در

 .میگردد جامعه مختلف های بخش تعطیلی باعث تدریج به که دارد دنبال به را ها استان تمامی در...و ،آموزشی،قضائی اداری

 .بود خواهد نگهبان شورای در تائیدیه متعاقباً  و مجلس در کلّی بصورت طرح این نهایی تصویب البته

 هنذ سوال این مجلس اجتماعی کمیسیون در اسالمی شورای محترم نمایندگان از یکی توئیت در!!!!  بخش مسرّت خبر این درج با

 و اشدب نداشته معکوس ارتباط هم شاید تولید رونق و تعطیل روزهای افزایش فعلی، اقتصادی معضل در که ساخت مشغول را بنده

 اند؟؟؟ گشوده اقتصاد علم در جدیدی مرزهای نمایندگان

 .میباشد خانواده تکریم و تحکیم و گردشگری و سفر رونق طرح این موافقان از بسیاری توجیه

 ردشگریگ های هزینه تامین توان بهتر عبارت به یا تمایل ایرانی های خانواده از درصد چند اقتصادی وخیم شرایط با نماینده دوستان

 میباشند؟؟؟؟ دارا را

 زایی درآمد به مجبور روزمره نیازهای ترین ابتدایی تامین برای نیز تعطیل روزهای حتی ها خانواده اعضای جامعه در موجود تورّم با

 !!!اند نموده فراموش را خانواده بنیان تحکیم فرصت و بوده

 روابط هفته در روز ۴ واقع در ، ما کشور جمعه و شنبه2 تعطیلی پیوستن و دنیا کشورهای اکثر در یکشنبه و شنبه تعطیلی وجود با

 مینماید ادایج...و بازرگانان و گران،تجار ،صنعت تولیدکنندگان برای را زیادی مشکالت و میشود مختل بیرون دنیای با ایران در تجاری

 .میسازد مشکل دچار را...و ونقل حمل و بانکی و ریالی و ارزی تا اسنادی تبادالت از و

 تعطیل شنبه تطابق با تا نموده شنبه2 روز جایگزین را شنبه ،روز هفته در تعطیلی روز 9 تصویب صورت در و الاقل نماینده دوستان

 شرایط در را،زی مخالفم نیز قضیه همین با بنده البته که شده وارد کشور اقتصاد بر کمتری منفی تبعات دنیا نقاط اکثر و ایران در

 .است حداکثری و روزی شبانه تالش و کار با داخلی سازی توانمند اقتصادی مشکالت از خروج راه تنها موجود

 

 خوش بسیار آمار و میشود کشور در تومانی میلیارد هزار 2 روزانه خسارت موجب تعطیلی روز هر افزایش دولتی آمارهای طبق ✅

 .میسازد مواجه تردید با پیش از بیش را ایران در مفید کار ساعت9 بینانه

 

 ایه سیاست در فعلی تنگناهای و موجود شرایط در کشور عملی راهکار بنده نظر ،به اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان ✅

 و ازدس وارد الملل بین اقتصاد به را منفی تبعات و اثرات کمترین که باشد ای شیوه به باید ، دوست کشورهای با تعامل و اقتصادی



65 
 

 و باشید تولید رد کننده تعیین و تاثیرگذار قوانین بهبود فکر به!!!  جهان کشور ترین تعطیل تعطیالت افزایش بر تصمیم اتخاذ بجای

 برون متس به توان تمام با خودباوری و داخلی توان افزودن با کشور تا نمایید ایجاد تولید در بوروکراتیک های جریان در مثبتی اثرات

 .بردارد قدم سابقه بی های تحریم از رفت
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 صادرات امروز نیاز کارآزموده، بازرگانی رایزن

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 هب  مطبوعش کشور منافع با همسو مودّت و دوستی جهت معامله و مذاکره انجام با را کشورها بین روابط ،مدیریت دیپلمات یا رایزن

 .دارد عهده

 . است اقتصادی رایزن بنام واحدی عهده به نیز کشورها بین اقتصادی و تجاری روابط توسعه

 وزهح است نتوانسته متاسفانه ولی داشته را چشمگیری نفوذ همسایه کشورهای و منطقه در سیاسی و نظامی های حوزه در ما دولت

 ریتمدی را اقتصادی تعامالت و صادرات و ،واردات نفتی غیر و نفتی تجارت و دهد تعمیم بخوبی نیز اقتصادی بخش در را خود نفوذ

 .نماید

 قطر و ،عمان ،سوریه،امارات ،پاکستان ،ترکیه ،هند،روسیه،افغانستان عراق،چین ،کشورهای ما تجاری اصلی شرکای حاضر حال در

 .اند داده تخصیص خود به را کشورمان تجارت حجم درصد ۹3 که میشوند محسوب

 . میباشد اقتصادی رایزن بعهده کشور هر در مصرف الگوی و اقتصادی های ظرفیت و ها پتانسیل بررسی

 های گروه از دعوت و صادرات و واردات در بازرگانی،فعاالن مشترک های اتاق با مستمر ارتباط برقراری بازرگانی رایزن وظایف دیگر از

 تغییرات رَصَد گمرکی،و صادرات،امور و واردات مقررات از کامل مقصد،آگاهی کشور تجاری رقبای ،بررسی مذاکره انجام جهت تجاری

 .میباشد غیره و ها،استانداردها،مجوزها ،بخشنامه ها تعرفه در احتمالی

 

 و بوده صدمق کشورهای به صادرات غالب در ملّی تولیدات ارائه نیازمند پایدار توسعه به دستیابی و تولید رونق تحقّق برای همچنین

 .مینماید ایفا سازوکار این ایجاد در پُررنگی بسیار نقش بازرگانی رایزن

 

 نگاه اچارن به و ما کشور در سیاسی و اقتصادی دیپلماسی اشتباه زنی گِره روند بر پافشاری و فعلی ناعادالنه تحریم شرایط در ✅

 رقابتی انتو و گرفته پیش مهّم ای مولفه بعنوان داخلی ثبات ایجاد و زا برون و زا درون تاثیر تحت عوامل اِصالح با را  سیاسی اقتصاد

 .دهیم ،افزایش منطقه در تولید امر در را کشور

 

 ،تعامل ها سفارتخانه در اقتصادی امر در تجربه بی و مازاد افراد بکارگیری بجای خواهشمندم کشور خارجه امور وزارت از لذا ✅

 های اتاق یا صادرات توسعه صندوق بدنه از مجرّب افرادی بکارگیری با و داشته صادرات توسعه صندوق و صمت وزارت با بیشتری
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 رهنگیف ،سیاسی،و اقتصادی بخشهای سازی جدا با و سازند هموار الملل بین تجاری روابط گسترش برای را ،مسیر بازرگانی مشترک

 .نماید ایفا تری صحیح شکل ،به دیپلماسی واقعی رسالت با ارتباط در را خود ویژه ،نقش ها سفارتخانه داخل در یکدیگر از

 

 برای گذاری سرمایه نوعی بازرگانی رایزن فعالیّت هزینه که مطلب این به رویکرد با  صمت و خارجه امور های وزارتخانه همچنین

 طی که را بازرگانی های رایزنی و سازند فراهم زمینه این در را کافی ،اعتبار است... و ارزی درآمدهای افزایش و صادرات در تحوّل

 چرخهای محرّک موتور تا سازید ،فعّال  زُبده کاردارهای جذب با را اید فرموده تعطیل مالی منابع کمبود بهانه به و گذشته ماههای

 و نفتی رغی صادرات توسعه در و برداشته گام(تولید رونق سال) انقالب فرزانه پیر فرمایشات راستای در و اندازید جریان به را صادرات

 .نمایید یاری را کشور نفت به اتکا رفع
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 بودجه ساختار اصالح با تحریم از عبور

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 رشد و میکند تجربه را رکود ایران اقتصاد متوالی سال دومین برای میالدی 9393-930۹ سال در جهانی بانک سالیانه گزارش طبق

 .رسید خواهد درصد -۸/1 کنند مایوس عدد به کشور اقتصادی

 شگرف دمتیخ باعث میتواند ،خوشبختانه خبیثانه دشمنی این و میباشد کشور گاز و نفت صنایع بر تحریم از متاثر بینی پیش این

 .شود نفت به ما وابستگی قطع و ایران اقتصاد بر

 نفت بشکه هر قیمت با نفت بشکه هزار233 روزانه فروش فرض با ایران دولت بودجه کسری تامین میکند عنوان ها بینی پیش این

 .شد خواهد مواجه زیادی مشکالت با آینده سال در ایران اقتصاد نفت، فعلی قیمت با و میشود محقّق دالر 0۹2

 اریج سال در است کشور یک بر تاریخ طول در تحریم نوع بزرگترین جهانی مالی و پولی نهادهای اِذعان به که تحریم میزان این

 .میشود شامل را کشور ناخالص تولید از درصد2/0 آینده سال در و درصد ۴/2 را دولت درآمد

 چیست؟؟ سهمگین تهدیدهای این با مبارزه راهکار امّا و

 قرار بودجه ستاد کارشناسی مورد ها ماه آینده سال بودجه از نفتی درآمدهای جداسازی و طراحی بحران این با مقابله برای  ✅

 اسالمی شورای مجلس به جاری سال آذرماه پانزدهم تا 0۴33-00۹۹ سالهای به مربوط  بودجه ساالنه9 الیحه آن برطبق و گرفته

 .است شده حذف کشور جاری امور در نفت فروش از حاصل ریال الیحه این در و میگردد ارائه

 .رددمیگ ارائه مجلس به آن گزارش و بررسی محور چهار در دولتی تابعه های شرکت بررسی بودجه ستاد جلسه کار دستور اساس بر

 رفتهگ قرار ستاد این کار دستور در نیز دولتی مختلف دستگاههای در ها هزینه اصالح و ها هزینه بازبینی گزارش بررسی همچنین

 .است

  ساله دو برنامه0 الیحه این در همچنین

 عمرانی برنامه_ 

 اشتغال برنامه_ 

 یارانه و رفاهی برنامه_ 

 .است شده دیده نیز

 بر من اصلی دغدغه ولی موافقم، ام داشته همکاری آن از بخشی ارایه در نیز خود که الیحه این از زیادی بخشهای با هم بنده ✅ 

 منابع زا استفاده ضمن تا است برنامه این اجرایی سند کردن عملیاتی صحیح سازوکار و نفتی درآمدهای جایگزین جدید منابع ایجاد
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 یدهد آن در نیز اجتماعی رفاه های برنامه و شغلی فرصت امیلیون سالیانه کشور،برنامه عمرانی های برنامه در نفت فروش از حاصل

 .شود

 

 یبسو حرکت و ایران اقتصادی اصالح صحیح اجرای و تحریم شرایط از رفت برون برای مجلس و دولت به بنده پیشنهاد لذا ✅ 

 میگردد خالصه بخش 9 به پایدار توسعه

 تابعه شرکتهای و اجرائی دستگاههای و ها وزراتخانه بودجه و گذشته عملکرد کامل بررسی با بودجه و برنامه سازمان و دولت_ 

 هداد کاهش کشور در را دولتی خدمات نرخ نهایت در و نموده حذف را موازی شرکتهای و بازبینی را ها هزینه تعدیل و اصالح دولتی،

 .نمایند تبدیل قانون به و نهائی مجلس طریق از  و

 

 پیدا و پنهان های یارانه در بازبینی و اصالح _ 

 شامل که پیدا های یارانه و تومان میلیارد هزار9۴۹...و نفتی،گاز،برق های ،فرآورده ،دارو اساسی کاالهای شامل که پنهان های یارانه

 در است تومان میلیارد هزار 9۴3 بر ،بالغ دولتی شرکتهای و دولتی غیر عمومی نهادهای منابع ای فرابودجه ای بودجه های یارانه

 .میباشد سال در ایرانی فرد هر برای تومان هزار نهصد و میلیون03 معادل که است کشور ساالنه بودجه برابر9/9 مجموع

 

 از تیبانیپش و مناسب قیمت و کیفیت با تولید خدمات و کاال ارائه جهت در دولت حمایت و واقعی تولید به یارانه اختصاص با یقیناً

 و مالیاتی قانون اصالح و پیدا و پنهان های یارانه تدریجی حذف و واقعی پذیر آسیب های دهک  از حمایت و نفتی غیر صادرات

 اقتصاد رب ها تحریم اضافه تاثیر عدم بر تاکید با و برداشته اقتصاد ارتقاء و رشد جهت در موثر ،گامی مالیاتی فرارهای از جلوگیری

 شدر نرخ بهبود و تورّم نرخ کاهش شاهد اقتصاد نفتی غیر بخش در رکود  از خروج با و داده افزایش را داخلی ناخالص تولید ایران،

 .بود خواهیم آینده سال دو در کشور اقتصادی
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 .نفرمایید اهانت مردم شعور به ضعیف اقشار از حمایت شعار روحانی،با آقای

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 درصدی033 تا 23 افزایش خبر انتشار ،با مذهبی فرخنده و مبارک عید 9 با روز این تقارن و ۹۸ آبانماه از روز مین9۴ به ورود با

 .رفتند فرو فراوانی حیرت و شُک در قوّه،مردم0 سران تصویب با و دولت سوی از بنزین

 هک کشور ضعیف اقشار از بتواند طریقی از تا بود آن دنبال به ها مدّت دولت فرمودند خود عید روز نُطق در نیز جمهور رییس آقای

 از میلیون 93 معادل خانوار میلیون 0۸ به طرح این مالی عایدی همه و نماید حمایت فشارند، در اقتصادی شرایط واسطه به

 !!!!یافت خواهد ،اختصاص کشور جمعیت

 در فقر و دولت در فساد و رانت ایجاد و بیشتر طبقاتی شکاف به ،مُنتج قبلی دولت در ها یارانه کردن هدفمند همچون که طرحی

 .میگردد جامعه فقیر و متوسط اقشار

 و ادیاقتص هماهنگی عالی شورای جلسه در بود نیاورده رای مجلس نمایندگان بین در تر پیش که سوخت قیمت افزایش پیشنهاد

 ابالغ و تصویب( ها ،دولتی اکثریت با) مقننه قوّه از نفر ۴ و قضاییه قوّه از نفر0 مجریه قوه از نفر۸ حضور و قوّه 0 سران حضور با

 .گردید

 تورّم ایجاد و قبل هفته مشابه مدت به نسبت بنزین مصرف درصدی93 کاهش از خبر و هاشروع آمارسازی ظهر از نیز بالفاصله

 تا داکثرح حمایتی بسته واریز همچنین ،و کاالها شده تمام قیمت ،روی بنزین قیمت افزایش ناچیز بسیار تاثیر و واحدی چند ناچیز

 .یافت گسترش ها رسانه در آینده روز 03

 هب را موضوع این و هستم انرژی های حامل بر دولت های یارانه مرحله به مرحله یافتن کاهش بر معتقد خود نیز بنده روحانی آقای

 جلوگیری همچون مناسبتری راهکارهای اعتقاددارم قویّاً ولی ام نموده مطرح اقتصادی ستادهای و برنامه سازمان جلسات در کرّات

 دایجا همچنین و گشته مردم و دولت زایی درآمد و آوری ارز باعث نهایت در که صادرات و اشتغال و تولید تقویت و مالیاتی فرار از

 با مطابق و مالیم شیب با آنهم انرژی های حامل آزادسازی اجرای برای ای مقدمه عمومی، نقل و حمل برای اصولی زیرساخت

 .میگردد نیز شهرها کالن در آلودگی کاهش باعث همچنین و کشور،فراهم اقتصادی شرایط

 به بنزین قیمت و حقوق حداقل میانگین نسبت حضرتعالی جمهوری ریاست دور9 طول در دارید خبر آیا جمهور رئیس آقای جناب

 یجهان درآمدهای میانگین درآمدهای کمترین ردیف در ایران مردم درآمد و رسیده گذشته دولتهای نسبت به حالت بارترین فاجعه

 است؟؟؟؟ کرده سقوط پله 93 گذشته دوسال طی و گرفته قرار

 از صحبت که بفرمایید مدیریت میتوانید بنزین لیتر 9 با روز طول در را پاستور ساختمان و منزل بین ،فاصله روحانی دکتر آقای

 ؟؟ مینمایید جامعه ضعیف قشر متعادل مصرف از حمایت

 بپرسید خود حفاظتی های وتیم ها راننده از فرصت اولین در را سوال این لطفا
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 تومان میلیارد هزار 00 حدود در ای سهمیه غیر و ای سهمیه ماهیانه مصرف میانگین و طرح این از دولت آمد در به توجّه با لذا ✅

 ملح ناوگان توسعه برای مبالغ این کرد هزینه در ،سعی گذشته مصرف تاریخ شعارهای از استفاده بجای کاش ای که رسید خواهد

 .بورزید ،اهتمام تولید از حمایت و اشتغال ،ایجاد عمومی نقل و

 نظام از حمایت برای ابزاری بعنوان را اقتصاد که است سیاستمدارانی وجود کشور نیافتن توسعه اصلی عامل دارم اعتقاد بنده ✅

 ظّممع رهبر فرامین خالف بر و مینمایند تر گسترده و تر عمیق کشور این در را فقر روز به روز و داده قرار آویز دست  داری سرمایه

 ایطشر در و کشور در را  بحران و ،تورّم اختالس و گیری کارشناسی،تصمیم بُنیّه هیچ ،بدون مستضعف قشر از حمایت در انقالب

 .میدهند ،افزایش فعلی وخیم
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 ۹۹ سال بودجه در دولت تدبیری بی اقتصادی تبعات

 

 بختیار سهراب کترد

 

 رد که هستیم مقاومتی اقتصاد های برنامه در فاحشی تناقض شاهد اخیر روزهای در مجلس به دولت پیشنهادی بودجه ارائه پی در

 ارائه اسالمی شورای مجلس بودجه و برنامه کمیسیون و بودجه و برنامه سازمان خدمت را ایرادها ،این تفصیل به و مختلف موارد

 .ام نموده

 و ندیب رتبه مرکز ایجاد و ایران بازرگانی اتاق به اسالمی شورای مجلس سوی از بازرگانی های کارت در غربالگیری طرح واگذاری با

 نیابتی،طراحی و ای اجاره مصرف بار یک های کارت از استفاده و مالیاتی فرارهای از پیشگیری راستای در بخش این در ساماندهی

 را حاکمیتی دستگاههای و میشود ایجاد واقعی اقتصادی فعاالن از تری واضح ،عملکرد کارت صدور در فرآیند این الزام با و گردید

 .مینماید یاری عزیزان این به متناسب خدمات ارائه در

 سال فرمان و دست با ترجیحاً یا دارد غربالگیری در بازرگانی اتاق های داده از استفاده در اهتمامی هم دولت که است این سوال امّا

 مینماید؟ ،پافشاری نادرست  کامالً  روند به جاری و گذشته

 ارز برای دالر میلیارد۴/2 حدود و اساسی کاالهای ورود جهت ۴933 ارز تامین برای دالر میلیارد03 از بیش اختصاص به توجه با

 .است شده بینی پیش آینده سال مالی سند در ارز کلیدی نرخ9 دولت سوی ،از واردات برای تومان۸233 حدود در نیمایی

 در وجه این تمام توزیع و بنزین قیمت اصالح اسم به جامعه در جدید نقدینگی تومان میلیارد هزار09 تزریق به توجّه با همچنین

 .میگردد جدیدتری تورّم ایجاد و نقدینگی رشد افزایش باعث!!! درآمد کم اقشار

 

 طراحی برای دولت گویا که ساخت مشغول خود به را بنده ذهن سوالی ۹۹ سال در دولت پیشنهادی الیحه جزئیات مطالعه با ✅

 !!!است ننموده اقتصادی،استفاده  و صحیح سازوکار گونه هیچ از پیشنهاد این

 

 هتوجّ با...   و جاری های هزینه و دولت درآمدهای تامین منابع موارد کلیّه در زیادی پیشنهاد،تناقضات این ارائه در است مسلّم آنچه

 .میشود ،نمایان نفت فروش محدودیت به

 

 سوخت کارت حذف با و گذشته ماه در بنزین پنهان یارانه سازی آزاد با ،حضرتعالی محترم جمهور روحانی،رئیس آقای جناب ✅

 میلیارد هزار03 از بیش  جویی صرفه از اکنون هم و اید ساخته وارد کشور به جبرانی قابل غیر و جانبی های ،هزینه ۹۴ سال در

 تیدول ارز اختصاص و ارزی پنهان یارانه سیاست ادامه با که است حالی در ،این اید نموده دفاع بنزین قیمت افزایش از حاصل تومان

 !!!میبرید سوال زیر و دفع را خود اقتصادی اصطالح به های ،طرح نیمایی و
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 یارانه تومان میلیارد هزار۸3 حدود مبلغ نماید تزریق تومان۴933 نرخ با را ارز دالر میلیارد03 تنها ۹۹ سال در اگر شما دولت

 .است بنزینی یارانه حجم برابر9/2 حدود در که میکند ایجاد پنهان

 

 ؟؟؟ است نگرفته درس تومانی۴933 ارز رانت ایجاد تلخ تجربه از نیز هنوز شما ،دولت جمهور رئیس آقای جناب  ✅

 منض و گردید عرصه این در سودجو و خوار رانت ای عّده ورود و صحنه از معتبر اقتصادی فعاالن گرفتن فاصله باعث که ای تجربه

 ئیقضا های پرونده اکثر اکنون و کرد ایجاد را جدیدی اقتصادی فساد منفذ و مردم بر مضاعف فشار باعث طرح این کردن ناکارآمد

 .است ساخته نابود را المال بیت سرمایه و ساخته خود مشغول را قضاییه قوّه در

 

 های هزینه رشد و آن کارآمد غیر و فربه بدنه و دولت های هزینه برابری ده چند افزایش به توجّه روحانی،با دکتر آقای جناب  ✅

 کزیمر بانک از بیشتری استقراض و آینده سال در بودجه شدید کسری ،باعث صحیح و جدید درآمدی منابع تعریف ،بدون دیگر

 ستفادها اقتصادی فعاالن و اندیشمندان نظرات نقطه و جمعی خرد از بیشتر پیشنهادها این ارائه برای مینمایم پیشنهاد ،لذا میگردد

 ار آینده سال در اساسی کاالهای برای ارز چندگانه نرخ مردم، حساب به ای یارانه وجوه و معیشتی های بسته ارائه بجای و نمایید

 و اقعیو بصورت را یارانه سازی هدفمند و نمایید استفاده الکترونیکی برگ االک از جامعه مختلف اقشار از حمایت برای و ساخته آزاد

 .نمایید دنبال اساس این بر
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 .ندارد ،تمامی دولت اقتصادی شتباهاتا

 بانکی باز بازار عملیات اینبار

 

 بختیار سهراب دکتر

 

 حفظ هب دستیابی عین در بانکی سود مدیریت بهبود و اعتباری موسسات و بانکها نقدینگی مدیریت هدف با OMO باز بازار عملیات

 .خورد خواهد کلید نودوهشت دیماه هشتم و ،بیست شنبه فردا از تورّم نرخ کنترل نهایت و ملّی پول ارزش

 با الکان یک در سود گرفتن قرار ،باعث بانکی سود مورد در مرکزی بانک دستوری سیاست از جلوگیری هدف با باز بازار عملیات

 .مینماید مدیریت را تورّم و ،نقدینگی سود ،نرخ بانکها سمت به سرگردان نقدینگی جذب با و میگردد نوسان

 نطبقم بازخرید دولتی،توافق بهادار اوراق قطعی فروش و خرید شامل پولی جدید گذاری سیاست پیگیری با مرکزی بانک ادامه در

 همچنین و( ،طال،ارز دولتی بهادار اوراق) وثیقه قبال در اعتبار ،اعطای ارز و دولتی بهادار اوراق پایه دارائی مبنای بر شریعت با

 .میکند مدیریت را جدید سازوکار ،این بانکی اعتباری موسسات و ها بانک از مرکزی بانک گذاری سپرده

 و دکن حفظ را بانکی های سپرده ذاتی ارزش و داده افزایش نیز را بانکی سود دارد قصد تورّم افزایش کردن همسو با دولت واقع در

 نرخ بعنوان را نرخ سقف و(بانکها از گیری سپرده)ها بانک مازاد ذخائر پذیرش نرخ بعنوان را کریدور کف سود نرخ کریدور ایجاد با

 .میکند تعیین( بانکها به شونده نقد وثایق اخذ قبال در دهی وام) نقدینگی تزریق

 

 بانک توسط باز بازار عملیات انجام برای را آن،راه بازار تعمیق و اسالمی خزانه اسناد جمله از بدهی اوراق انتشار با دولت  ✅

 در را مالی موسسات و بانکها و ،گشوده بانکی تبادالت در اوراق این گیری وثیقه و اوراق این فروش و خرید طریق از مرکزی

 !!!!میسازد مستقل بانکی بین بازار  از خود نقدینگی مازاد و کمبود مدیریت

 

 زدید رسماًکلید را باز بازار عملیات آغاز مرکزی بانک عمومی مجمع در حضور با گذشته روز جمهور رئیس آقای جناب  ✅

 

 و دتولی بر تورّم نرخ و بانکی  بهره نرخ همسویی مختلف ابعاد و اقتصادی وخیم شرایط در طرح این موقع بی اجرای عواقب به آیا

 اید؟؟؟ کرده فکر نیز اقتصاد

 نهبد حقوق تامین و دولتی تمام نیمه های پروژه تکمیل ،قصد اوراق انتشار و ها بانک در مردم های سپرده جذب ترفند با تنها یا

 دارید؟؟؟ را...  و دولت فربه
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 نیست؟؟؟ منافات در!!! اسالمی بانکداری اصطالح به نظام شرعی ماهیّت با شناور سود نرخ اصوالً روحانی آقای جناب  ✅

 

 اقتصادی معضالت از خروج وضعیت برای راهکاری که فرمودید قبل روز دو یکی سخنان در حضرتعالی جمهور رئیس آقای جناب

 !!نیستید بلد را خارج با تعامل بدون

 و الساعهو خلق تصمیمات از دولت اجتناب را فعلی معضل از رفت برون راه بازرگانی اتاق اقتصادی عضو سوادترین بی عنوان به بنده

 مینمایم توصیه را هستند بلد بخوبی را تحریم فشار کاهش راههای قطعا که ها اقتصاددان از وسیعتری دامنه با مشورت

 

 اجرای ولی هستم واقف مرکزی بانک در عملیات این اندازی راه و طراحی ضرورت به نیز بنده همتی دکتر آقای جناب عزیز دوست

 خورده شکست...(و ارزی متشکل بازار) قبلی های طرح همچون اساسی زیرساختهای نبود به توجّه با فعلی شرایط در را طرح این

 .میدانم

 با الهاستس دنیا یافته توسعه کشورهای در که باز بازار عملیات که هستید مستحضر بنده از بهتر شما مرکزی بانک محترم رئیس

 .میگردد دنبال درصد صفر به نزدیک تورّم با همسو میشود اعمال بانکی بهره و سود مدیریت هدف

 

 فرارهای از جلوگیری و شفاف مالیاتی دولت،سیستم هولناک بودجه کسری رفع و بودجه ساختار اصالح با ابتدا خواهشمندم لذا

 تورّم یرچشمگ کاهش نهایت در و... و ناسالم بانکهای فعالیّت از جلوگیری و بانکی نظام اصالح و سرمایه بازار ،تنظیم کالن مالیاتی

 امینت الزمه که کشور در یافته توسعه مالی بازار چند به رقابتی و آزاد اقتصاد و باز بازار مطمئن اتّکاء  جهت را الزم ،زیرساختهای

 .نمایید ،فراهم است بازار این

 .سازید فراهم را مُوهِم این تحقّق موجبات واقعی، مفهوم و معنا به دولت از مرکزی بانک کامل استقالل با و


