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نوروز ،آغاز بهار ،مظهر رستاخيز طبيعت و شكوه خلقت ،خجسته
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برجام خارج ش��د .دقایقی بعد از اعالم خ��روج آمریکا از برجام ،وزارت
خزانهداری آمریکا دستورالعمل خروج از برجام را منتشر کرد .طی این
بیانیه،اعالم شد که تحریمها علیه ایران...

تکه تکه شدن غرب در رویارویی با ایران
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ایاالت متحده آمریکا در  4دهه تازه س��پری ش��ده تاریخ معاصر خود فراز و
نشیبهای نفسگیری را تجربه کرده است .این کشور کوهپیکر جهان در این
 4دهه ضمن اینکه توانسته است بر اردوگاه سوسیالیستی و کمونیستی جهان
به رهبری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی غلبه و...
صفحه16
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آنچه این روزها در کاراکاس و در سایر شهرهای ونزوئال میگذرد را بدون تردید
میتوان «مصیبت» خواند .مصیبت کاراکاس را وقتی میتوان خوب فهمید که
نگاهی به اقتصاد شیلی درهمان آمریکای التین بیندازیم .هوگو چاوز رهبر به
خاک سپرده شده ونزوئال با امید بر برپایی...
صفحه23
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تازهترین آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی نشان میدهد ارزش تولید
ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا در سال  2018عددی معادل  20هزار میلیارد
دالر شده است .این رقم در حالی محقق شده است که تولید ناخالص داخلی چین با
حدود  1.3میلیارد جمعیت به  13هزار میلیارد دالر ...

نگاهی به الیحه بودجه سال  1398و نکات مهم آن
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سقف اول منابع عمومی  ۴۰۷ /۷هزار میلیارد تومان و سقف دوم 400 ،هزار میلیارد
ریال باالتر در نظر گرفته شده است .این افزایش از محل وصول مازاد منابع عمومی
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نوبهار است رد آن كوش كه خوش دل باشي
بس
که ی گل بدمد باز و تو رد گل باشی
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نوروز ،آغاز بهار ،مظهر رستاخيز طبيعت و شكوه خلقت ،خجسته عيد
باستاني بر همه عزيزان و سروران و ياران گرامي فرخنده و مبارك باشد.
جهان نو میش��ود و چه زيباست كه ما نيز رخت نو بر تن كنيم؛ بر
افكار و عقايد و روش و منش و گفتارمان؛ و جهان را بيش از گذشته
از دريچه عش��ق و صفا و محبت بنگريم و كدورتها و دش��منيها و
خس��تگيها و افس��ردگيها را از دل بشوييم و به قول حضرت حافظ
«طرحي نو» دراندازيم.
اين همه البته بس دشوار است و سخت .چرا كه انسان نيز مانند هر
پديدهاي اس��ير گذشته اس��ت و دچار محدوديتها و معذوريتها؛ اما
به گمانم برخالف س��اير پديدهها ،آدمي اين استعداد و توان را دارد تا
در حد بسياري ،از اسارت گذشته و به قول اساتيد اقتصاد «وابستگي

به مس��ير» خود را برهاند و از ديروز و امروز فراتر رود و بر بس��ياري از
محدوديتها و معذوريتها چيره شود.
سه اقدام به گمانم در ايجاد اين تحول راهگشاست؛ تفكر و تعمق دروني ،فكر
و كار جمعي و ارتباط و تعامل با جوانان ،كه اين سومي بهنظرم كمتر مورد
توجه ما بوده است .در حالیکه اگر باور داشته باشيم كه جهان ،همچنانكه
طبيعت ،رو به س��وي آينده و نو ش��دن دارد ،آنگاه بايد به نيروي جوان كه
مظهر و مصداق اين نو شدن است بيش از پيش توجه و اتكا نمایيم و در
جهت شناخت و جلب و جذب آنان و يادگيري از ايشان كوشا باشيم.
سرزندگي و شور و شوقي كه در نسل جوان شاهد و ناظر آن هستيم
و خود را همچون چشمههايي زاينده ،جابهجا در هنر و ورزش و دانش
و كس��ب و كار خالقانه و خدمتگزاري و نوعدوس��تي و ...بروز میدهد.
تواناييها و زيبایيهايي كه تلخيها و س��ياهيها را از دل و ديدهمان
میشويد و اشك شادي و اميد بر جان و چشممان مینشاند.
ارادتمند در حد توان ،درك و ش��ناختم سعي و تالش نمودهام تا از
دريچه اين تواناييها و زيبایيها و با مدد از تجارب بس ارزشمند ياران
و همراهانم به حيات اجتماع بنگرم و اقدامات و فعاليتهايم برگرفته
از اين حركتها و تالشها براي ماندگاري باشد؛ دريچه فداكاريها و
تالشها و مبارزه كردنها و نااميد و خسته نشدنها و دوستيها و نه
دشمنيها و خصومت ورزيدنها و...
ام��روز و در اي��ن آغازين روزهاي بهاري ،دلهام��ان را از تيرگيها و
دشمنيها بپاالیيم و دستهايمان را به هم گره زنيم و شادمان و اميدوارنه
با خود عهد كنيم كه بيش از گذشته براي بقا و دوام اين سرزمين و حيات
و شادي و غرور جوانان اين آب و خاك كه فرزندان عزيز و دلبندماناند
سعي و تالش نمایيم تا در اين وطن ،وطنشان ،ايران عزيز و نزد مام
ميهن بمانند و بدان افتخار كنند و افتخار بيافرينند كه ايرانياند!
شكفته هميشه گل كامكار
كه ايران چو باغي است خرم بهار
سعادتتان پاينده ،مهرتان پايدار ،نوروزتان پيروز
محسنخليلي
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رخدادها را تا آخر دنبال كنيم
محمد صادق جنانصفت
سردبیر
س��ال  1397با غافلگيري دول��ت در بازار ارز
ش��روع طوفاني را نويد داد .در حالي كه دولت
تصور ميكرد با ارزپاشي قابل توجه در زمستان
 1396توانس��ته است تقاضاي بازار ارز را جواب
داده و قيمته��ا را تثبيت كند اما از همان روز
بالفاصله پس از تعطيالت  4روز نخس��ت سال
نو ،دالر در بازار سركشي كرد و به سوي آسمان
پرواز كرد .حرفهاي پشت سر هم رئیس بانك
مركزي ،معاون اول و س��اير مقامهاي اقتصادي
ب��راي مهار دالر فايدهاي نداش��ت و قيمت هر
دالر آمريكا تا  20فروردين ماه از  5هزار تومان
عبور كرد.
سياست سركوب ارزي
مجموع��ه دولت ش��امل اقتصادان��ان طرفدار
اقتصاد آزاد مثل مس��عود نيلي در مقام دستيار
وي��ژه رئیسجمهور در ام��ور اقتصادي ،عباس
آخوندي وزير راه و شهرسازي و محمد نهاونديان
معاون اقتصادي رئیسجمهور و س��اير وزيران
اقتص��ادي و به ويژه محمدباق��ر نوبخت معاون
رئیسجمهور در سازمان برنامه و بودجه و رئیس
دفتر رئیسجمهور در يك نشست تاريخي درباره
دالر نشس��ت برگزار كردند .در آن نشست چه
كس��ي چه چيزي گفت و چه تحليلي از آينده
ب��ازار ارز ارايه داد هنوز نامعلوم و به محل نزاع
تبديل ش��ده است اما آنچه بيرون آمد سياست
سركوب ارزي بود .اس��حاق جهانگيري معاون
اول رئیسجمه��ور پيامدهاي آن نشس��ت را با
خبرن��گاران در ميان گذاش��ت :دالر آمريكا در
س��قف هر دالر  4200تومان تثبيت ميشود و
خريد و فروش دالر بيش��تر از اين قيمت جرم
محسوب ميشود و البته دولت تعهد ميدهد به
هر متقاضي براي هر فعاليت و خواستهاي دالر
 4200تومان��ي عرضه كند .اي��ن آغاز زلزلهاي
بود كه در اس��فندماه  1397نيز تكانههاي آن
ديده ميش��د و در نيمه دوم اسفندماه بود كه
عبدالناصر همتي رئیس كل بانك مركزي تحليل
كرد كه اين نرخ نتوانست كارساز باشد.

گسل در جامعه ايراني
دول��ت اول آقاي روحاني يك ب��ار و در جريان
درخواست از ايرانيان براي اينكه داوطلبانه از دريافت
يارانه نقدي كنار بكشند ديده بود كه ايرانيان نيز
مانند همتايان خود در س��اير سرزمينها حاضر
نيستند از سواري مجاني چشمپوشي كنند اما بار
ديگر غافلگير شد .دولت تصور ميكرد شهروندان
از دالر  4200تومان��ي ك��ه در همان روز اعالم از
ط��رف جهانگيري ح��دود  1800تومان كمتر از
قيمت بازار اس��ت چشمپوشي ميكنند اما صف
ثبت سفارش  20ميليارد دالري در يك ماه چشمها
را به واقعيت باز كرد .اين يك گس��ل بزرگ ميان
خواستههاي شهروندان و خواستههاي دولت بود
كه آشكار شد .پيامدهاي اين گسست اما در يك
سال از اجراي اين سياست افزايش شكاف طبقاتي
در جامعه بود .گروهي توانستند به دالرهاي ارزان
دسترسي پيدا كرده و از مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز
دولتي هزاران ميليارد تومان رانت به دست آورند و
يكشبه ثروتمند شوند و شمار قابل اعتنايي از مردم
دست خالي مانده و قادر به كسب درآمدي نشدند.
آب رفتن قدرت خريد
يكي از پيامدهاي جهش قيمت ارزهاي معتبر در
بازار ارز اين بود كه قيمت تمام شده توليد كاالها
و خدمات را افزايش داد .افزايش قيمت تمام شده
توليد راه را ب��راي افزايش قيمت فروش كاالها و
خدمات هموار كرد .با وجود سختگيري دولت و
تهديدها و تحديدها اما پرش نرخ تورم و ثابت ماندن
دستمزدهاي كارگران و حقوق كارمندان موجب
ش��د قدرت خريد ايرانيان  50درصد كاهش يابد.
به عبارت ديگر  50درصد ايرانيان فقيرتر شدند و
با درآمدش��ان مقدار كمتري گوشت و تخممرغ و
شيره و كره و الستيك و عدس و لوبيا خريداري
كردند .اين كاهش قدرت خريد در س��ال 1397
ادامه و نوس��ان داش��ت و ادامه آن به سال 1398
كشيده خواهد شد.
سياستهاي تجاري كانون جنبش
پس از آنكه نرخ دالرذ در س��قف  4200تومان
تثبي��ت ش��د دولت ب��راي كاهش تقاض��اي ارز
بخشنامههاي متعددي را از طرف بانك مركزي و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهيه و ابالغ كرد.
هسته مركزي ماهيت بخشنامههاي پيدرپي صادر

شده اين بود كه تقاضاي ارز مهار شده و با ميزان
عرضه سازگار شود .دولت در يكي از بخشنامهها
دوباره گروههاي كااليي س��اخته ش��ده در دولت
احمدينژاد را بازس��ازي ك��رد و تخصيص ارز را
اولويتبندي كرد .دولت تالش ميكرد و ميكند
كه كاالهاي كمتر ضروري مثل خودرو ،لوازم خانگي
و برخي كاالهاي لوكس ديگر كمتر وارد ش��ود تا
تقاضاي ارز مهار شود .عالوه بر اين دولت براي اينكه
دالرهاي حاصل از صادرات نفت به بازاري كه دولت
ساخته و عنوانش را سامانه نيما گذاشته است نيز
بخش��نامههاي متعدد صادر كرد كه به جنبش و
نهضت توليد بخشنامه تبديل شد.
 18ارديبهشت و ترامپ
صحن��ه مبارزات انتخابات رياس��ت جمهوري
اياالت متحده آمريكا در سال  2017براي مديران
ارش��د سياس��ت و اقتصاد در ايران بايد بيش از
پيش در كانون توجه قرار ميگرفت و نسبت به
رخدادهاي آن واكنش نشان داده ميشد .در آن
روزه��اي دور از ايران فردي به نام دونالد ترامپ
براي رس��يدن به كاخ سفيد با هيالري كلينتون
رقيب دموكراتش مبارزهاي داغ را تجربه ميكرد.
وي در اوج و هنگامه نبرد دادن وعده به كارگران
و تهيدستان آمريكايي كه پس از انتخاب شدن
كارخانههاي آمريكايي را از خارج به داخل ميآورم
و با برقراري تعرفه اجازه بيكار ش��دن آمريكايي
ب��ه دليل ورود كاالهاي ارزان چيني را نميدهم
حرفه��اي ديگري ه��م زد .ترام��پ در جريان
مب��ارزه انتخاباتي چندين ب��ار گفت در صورت
برنده شدن قرارداد مشهور به برجام را پاره خواهد
كرد .قرارداد برجام ميان ايران و آمريكا به اضافه
كشورهاي چين ،روسيه ،آلمان ،فرانسه و روسيه
منعقد شده بود و ايران با  5+1كشور تعهد داده
بودند كه برخي فعاليتها را انجام ندهند و برخي
اقدامها انجام شود .ايران تعهد داده بود فعاليتهاي
هستهاي خود را متوقف كند و گروه كشورهاي
يادشده تعهد داده بودند تحريمهاي اعمال شده
سالهاي  91و  92را بردارند .ترامپ در حالي چند
بار از پ��اره كردن قرارداد گفته بود كه آن روزها
كس��ي باور نميكرد او بتواند بر رقباي قدرتمند
داخلي از ح��زب جمهوريخواه و خانم كلينتون
غلبه كند ،اما اين اتف��اق افتاد .دونالد ترامپ در
ارديبهش��ت ماه س��ال  1397و در برابر ديدگاه
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ميليونها نفر كه به س��خنان او گوش ميكردند
اع�لام كرد آمريكا تعهدي به نگهداش��ت برجام
ندارد و به اين ترتيب آمريكا از برجام خارج شد.
ترام��پ اما تهديد كرد در فاصله  120روز كه به
 13آبان  1397ميرسيد هيچ شركت و كشوري
حق ن��دارد با ايران دادوس��تد كند و اگر چنين
كند مشمول جريمه آمريكا خواهد شد .عالوه بر
اين ترامپ به شركتهاي آمريكايي فرمان داد از
تاريخ خارج شدن آمريكا از برجام  90روز مهلت
دارند كه قراردادهايشان را با ايرانيها فسخ كنند.
 13آب��ان  1397هن��وز نزدي��ك ب��ه  120روز
ب��ا حرفهاي ترام��پ فاصله داش��ت كه خروج
شركتهاي اروپايي ،استراليايي ،كرهاي ،ژاپني و...
از ايران شروع شد و تحريمها آثار خود را برجاي
گذاشت .در اسفندماه امسال معلوم شد كه كمترين
اطالعات بايد از طرف دولت درباره جذب سرمايه
خارجي منتشر شود كه همينطور نيز شد و خبري
در دست نيست .سال  1397دوباره ايران در مركز
توجه تحريمها قرار گرفت و نبرد سختي است كه
احتماال تا سال  1398ادامه خواهد داشت.
سلطانپروري و سلطانكشي
اقتصاد ايران دس��تكم از  60س��ال پيش به اين
سو در دام نهاد دولت است و زاد و رشد شركتهاي
بزرگ دولتي راه را براي رانت و فساد سنجاق شده
به تصميمها و اقدامهاي دولتي باز كرده است .بخش
خصوصي اي��ران با همه تالش و برنامهريزي اما در
دام اقتصاد دولتي گرفتار شده و راه پيشرفت برايش
مسدود است اما براي كساني كه با هدف و راهبرد
استفاده از رانتها به بخش خصوصي چسبيدهاند باز
است .دولت ايران به دليل اينكه نميخواهد قدرت را
از دست بدهد اقتصاد را رها نميكند و با تخصيص
ارزهاي ارزان ،وامها و اعتبارات بانكي ،توزيع سكههاي
زير قيمت ب��ازار در مقاطع خاص ،س��هميهبندي
كاالهاي كمياب ،مجوزهاي واردات با ارز ترجيحي
به رانتخواران سلطان درست ميكند و سپس آنها
را دستگير ميكند .در سال  1397شاهد دستگيري
سلطان قير ،سلطان سكه ،سلطان تجهيزات پزشكي،
سلطان پتروسيمي و ...بوديم .كارشناسان باور دارند تا
روزي كه اقتصاد ايران در چنبره دولت و بوروكراتها
و ديوانساالران و تكنوكراتهاي دولتي است شاهد
زاد و رشد انواع سلطانها و شايد اعدام آنها باشيم.
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سال  98را خوب ببينيم
سالي كه در پيش روي ايرانيان است چه وضعيتي
خواهد داشت؟ اين يك پرسش كلي است كه بايد

ابعاد و زاويههاي آن كالبدشكافي شود .درباره سال
آينده ميتوان از اقتصاد ش��روع كرد و برخي نكات
ل آينده در سطح
را نيز يادآور شد .اقتصاد ايران سا 
كالن ب��ا چند ويژگي تاس��فبار همراه خواهد بود.
نخستين ويژگي رشد منفي اقتصاد ايران در سال
 1398است .صندوق بينالمللي پول ،بانك جهاني،
واحد اطالعات اكونوميس��ت و مركز پژوهشهاي
مجل��س پيشبيني كردهاند در س��ال آينده توليد
ناخالص داخلي از  2/5تا  5/5درصد رشد منفي دارد.
اين رخداد بسيار متاسفكنندهاي است كه اقتصاد
كشور در يك دهه دو بار در دام ركود ميافتد .رشد
منفي اقتصاد از سمت تقاضاي ناكافي به همراه رشد
ناكافي عرضه خواهد بود كه معناي ركود تورمي را
در متن و بطن خود دارد .مديران و صاحبان صنعت
در ايران براي فعاليتهاي سال آينده خود بايد اين
مقوله بسيار بااهميت را در معادالت خود گنجانده
و با چشمهاي باز اقدام به كار كنند.
دالر بيقرار
سال آينده نيز به نظر ميرسد شاهد ادامه سياست
سركوب ارزي در سطحي باالتر باشيم .سركوب ارزي
در س��ال  1397و پيش از آن در سال  1391نيز رخ
داده بود و معنايش اين است كه دولت نرخ دلخواه خود
را براي هر دالر آمريكا تعيين و تالش ميكند نرخها را
در پيرامون آن نگه دارد .برخي كارشناسان باور دارند
دولت احتماال با رها كردن نرخ دالر  4200توماني و
ندادن دالر به اين قيمت نگاهش به دالر حدود  8هزار
توماني است كه در سامانه نيما به دست ميآيد .در اين
وضعيت شاهد افزايش نرخ ارز در بازار آزاد پيرامون اين
عدد خواهيم بود .برخي ديگر اما باور دارند عرضه دالر
سال آينده با دشواري بيشتر مواجه شده و دالر آمريكا
يا ساير ارزهاي معتبر در بازار ارز بيقرار خواهند بود و
نوسانهاي شديد قدرت برنامهريزي را از فعاالن صنعت
ميگيرد .شايد برخي بگويند افزايش نرخ ارزها به ريال
ايران به كاهش واردات منجر شده كه البته در تئوري
درست اما در عمل بايد ديد كه قيمت تمام شده در
كدام نقطه ميايستد.
برخورد با بخش خصوصي
دولتها در روزه��اي بيتابي و ناتواني براي اداره
اقتصاد در كشورهايي مثل ايران دو حالت را تجربه
ميكنند .يك تجربه اين است كه بخش خصوصي را
تحت فشار قرار ميدهند كه از دستورهاي آنها تبعيت
بيچون و چرا كند و هر چه دولت ميگويد را بايد
اجرا كند .در اين حالت كه كارشناسان باور دارند در
سال آينده چنين اتفاقي ميافتد بخش خصوصي

بايد ماليات بيشتري بدهد ،ارز حاصل از صادرات را
به قيمت دولتي بفروشد ،قيمتگذاري كاالي خود
را به دولت بسپارد ،بايد منتظر جهش و ريزش نرخ
بهره بانكي باشد ،كارخان ه خود را به هر شكل ممكن
اداره كند حتي اگر شده فرش زير پايش را بفروشد
و كارخان��ه را اداره كند و حق ندارد نيروي مازاد را
ني��ز تعطيل كند .اين يك روش اس��ت كه به نظر
ميرس��د در پاييز و زمستان زمزمههاي آن شنيده
شده و برخي از مقامهاي دولتي و قضايي با ظرافت از
چنين روندي صحبت كردند .در سال  1398و با ادامه
شرايط موجود ممكن است شاهد چنين راهبردي
باشيم .يك تجربه ديگر اين است كه دولت از بخش
خصوصي دلجويي كرده و بخواهد همكاري آنها را
براي كمك به دولت جذب و جلب كند.
داستان تحريم
هيچ اتفاقي در هيچ زمينهاي بدون بستر تاريخي
رخ نميدهد .هر تصميم امروز در هر سطحي پايه
تصميمهاي فرداس��ت و بايد اين داستان را خوب
خواند و درك كرد .داس��تان تحريم اقتصاد ايران از
سوي اياالت متحده آمريكا كه از ارديبهشت سال
 1397كليد خورده است س��ر باز ايستادن ندارد.
واقعيت اين است كه نظام سياسي ايران دستكم
تا زمان نوشتن اين متن در اسفندماه  1397هيچ
نش��انه و آدرس از نرمخوي��ي و مدارا در برابر نظام
سياسي آمريكا نش��ان نداده است .مقامهاي ارشد
ايران باور دارند كه ميتوانند اين دور از تحريمها را
نيز همانند سال  1391و  1392با شكست مواجه
كنند و اميدوارند كه با استفاده از تضاد اروپا و آمريكا
از يك طرف و تضاد چين و روسيه با آمريكا از طرف
ديگر و استفاده از بازار كشورهاي همسايه يعني عراق
و تركيه بتوانند دوره باقيمانده از زمامداري ترامپ
را پشت سر بگذارند .اين ديدگاه مديران سياسي در
ايران در زمستان  1397است و به نظر ميرسد اگر
اتفاق خارج از قاعده و فوقالعادهاي رخ ندهد ميتواند
در سال  1398نيز به كار آيد .در اين صورت و ادامه
سرسختي ايران اما از طرف آمريکاييها نشانههاي
سرسختي بيشتر ارس��ال ميشود .مقامهاي امروز
وزارت خارجه و ش��وراي امنيت ملي در آمريكا كه
نفرات اصلي تصميمگيري در دولت آمريكا شدهاند
روحيه جنگطلبي باالي��ي دارند و ميخواهند با
تش��ديد تحريمها عليه ايران روزگار را براي كسب
و كار ايرانيان هر روز سختتر كنند تا جايي كه به
نارضايتي گسترده مردم منجر شود .به اين ترتيب
اس��ت كه بايد داستان تحريم و پيامدهاي مجادله
ايران و آمريكا را تا آخر و با دقت دنبال كرد.
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تحریم
کانالهای اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران

یاس�ر مالیی| در ای�ن گفتار ،پس از مرور روند بازگش�ت
تحریمهای ایران ،تحلیلی از اهداف تحریم و ارتباط تحریمها
با مسائل و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران و کانونهای
آسیبپذیری آن ارائه خواهد شد.

تحریمهای آمریکا در چارچوب برجام وارد فعالیت با ایران شده
بودند خواس��ت اقدامات الزم برای قطع فعالیتهای خود را در
مهلتهای تعیین شده انجام دهند تا بر اساس قانون آمریکا در
معرض تحریم یا اقدامات قانونی قرار نگیرند.

مرور روند بازگشت تحریمها
ایاالت متحده آمریکا در تاریخ  18اردیبهش��ت س��ال 1397
رس��ما از برجام خارج شد .دقایقی بعد از اعالم خروج آمریکا از
برجام ،وزارت خزانهداری آمریکا دس��تورالعمل خروج از برجام
را منتشر کرد .طی این بیانیه،اعالم شد که تحریمها علیه ایران
ط��ی ب��ازه  90روزه ( 15م��رداد  )1397و  180روزه ( 13آبان
 )1397باز خواهند گش��ت ،به گونهاي که در پایان این دورهها
تحریمهای قابل اجرا به اثرگذاری کامل برس��ند .بر این اساس،
وزارت خزانهداری از اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس رفع

تحریمهایی که از تاریخ  15مرداد  1397بازگشتند
بع��د از اتم��ام دوره  90روزهای که در  15مرداد  1397به پایان
رس��ید ،دولت آمریکا تحریمهای زیر ،ش��امل تحریمهای مرتبط با
خدماتی را که در برجام متوقف شده بود ،مجددا اعمال کرد:
 -1تحریمهای مربوط به خرید وتهیه دالر آمریکا توسط دولت ایران.
 -2تحریمهای مرتبط با تجارت ایران در زمینه طال و فلزات گرانبها.
 -3تحریمه��ای مرتب��ط ب��ا خرید ،ذخیره ی��ا انتقال مس��تقیم یا
غیرمس��تقیم گرافیت ،مواد خام یا فلزات نیمه آماده شامل آلومینیوم
و آهن ،زغال سنگ و نرمافزار برای يكپارچهسازي فرآيندهای صنعتی.

5

تحریم
شماره  -135زمستان 1397

 -4تحریمهای مرتب��ط با انتقال عمده ،خرید
ی��ا فروش ریال ایرانی و نگه��داری صندوقها یا
حسابهای عمده بانکی بیرون از خاک ایران که
مبتنی بر ریال ایرانی باشند.
 -5تحریمه��ای مرتبط با خرید ،مش��ارکت یا
تسهیل انتشار اوراق بدهیهای دولتی ایران.
 -6تحریمهای مرتبط با صنعت خودروی ایران.
به عالوه ،بعد از دوره  90روزه ،آمریکا توافقات زیر
در چارچوب برجام را که مرتبط با محدودسازی
بخشی از تحریمهای اولیه آمریکا بود ،لغو کرد:
 -1واردات قالی و اقالم غذایی با منشاء ایران و
مبادالت مالی خاص مرتبط با آن.
 -2فعالیته��ای مرتبط با صادرات ،یا صادرات
مجدد هواپیماهای مسافربری تجاری وقطعات و
خدمات مرتبط با آن.
 -3فعالیتهای مرتبط با قراردادهای مشروط
برای فعالیتهای واجد ش��رایط مجاز ش��ده در
چارچوب برجام.
اشخاصی که بر اساس رفع تحریمهای آمریکا در
چارچوب برجام ،در فعالیتهای لیست شده در
باال دخیل بودهاند ،ميبايست تا  15مرداد 1397
اقدامات الزم برای محدود س��اختن فعالیتهای
خود را انجام میدادند تا بر اساس قانون آمریکا در
معرض تحریم یا اقدامات قانونی دیگر قرار نگیرند.
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بازگشت تحریمهای پس از  13آبان
بع��د از اتمام دوره  180روزهای که در  13آبان

 1397به پایان رسید ،آمریکا تحریمهای مرتبط
با فعالیتهای زیر را که در چارچوب برجام رفع
شده بود ،مجددا اعمال کرد:
 -1تحریمهای مرتبط ب��ا اپراتورهای بندری،
ناوگان دریایی و بخشهای کشتیسازی ،شامل
خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسالمی ایران و
خط ناوگان جنوبی ایران و وابستههای آنها.
 -2تحریمهای مرتبط با معامالت نفتی با شرکت
ملی نفت ایران ( ،)NICOشرکت بازرگانی نفت
ایران ( )NICOو ش��رکت مل��ی نفتکش ایران
( )NICOشامل خرید نفت ،فرآوردههای نفتی
یا محصوالت پتروشیمی از ایران
 -3تحریمه��ای مرتبط ب��ا معامالت اقتصادی
موسس��ات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و
موسسات مشخص مالی ایرانی.
 -4تحریمهای مرتبط با خدمات ارسال پیامهای
مالی خاص برای بانک مرکزی ایران و موسسات
مالی ایرانی.
 -5تحریمهای مرتبط ب��ا صدور ضمانتنامه،
بیمه یا بیمه اتکایی.
 -6تحریمهای مرتبط با بخش انرژی ایران
اشخاصی که بر اساس رفع تحریمهای آمریکا
در چارچوب برجام در فعالیتهای لیست شده در
باال شرکت داشتهاند ،ميبايست تا  13آبان 1397
اقدامات لزام برای محدود س��اختن فعالیتهای
خود را انجام میدادند تا بر اس��اس قانون آمریکا
در معرض تحریم یا اقدامات قانونی قرار نگیرند.

تحریمهای جدید
در تاری��خ  13آبان  ،1397عالوه بر بازگش��ت
تحریمهای��ی که از پیش اعالم ش��ده بود ،اوفک
بیش از  700فرد ،نهاد ،هواپیما و کش��تی را به
لیست تحریمهای خود اضافه کرد.
ب��ا این حال ،با توجه به نگرانیهایی که درباره
تاثی��ر تحریم نفتی ای��ران بر قیمت جهانی نفت
وجود داشت ،آمریکا در تاریخ  13آبان به هشت
کشور چین ،هند ،کره جنوبی،ژاپن ،ایتالیا ،یونان،
تایوان و ترکیه اجازه داد تا حداقل برای شش ماه
به صورت محدود ب��ه واردات نفت از ایران ادامه
بدهن��د .تا پیش از تحریمها ،این کش��ورها 75
درصد از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص
میدادند.
برایان هوک ،مسئول تحریمهای ایران در وزارت
خارجه آمریکا در تاریخ  12آبان  1397گفت که
این معافیتها محدود هستند و ممکن است بعد
از  180روز خاتمه یابند .با این حال،ممکن است
تضمین حفظ پایداری در بازار نفت س��بب شود
که این معافیتها باز هم تمدید ش��وند .او گفت
«ما روی مسیری که در سریعترین زمان ممکن
به صفر ش��دن ص��ادرات نفت ایران ختم ش��ود
متمرکز هستیم».
به عالوه ،توسعه بندر چابهار و خط آهنی که این
بندر را به افغانستان متصل میکند نیز از تحریمها
معاف ش��دند .همچنین حمل ونقل دارو و غذا و
س��ایر کاالهای معاف از تحریم نیز از طریق این
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بندر مجاز شمرده شده است .به عالوه افغانستان
اج��ازه ادامه واردات فرآوردههای نفتی از ایران را
دریافت کرد.
همچنین ،پس از مهلت  45روزهای که دولت
عراق برای قطع واردات برق و گاز از ایران پس
از  13آب��ان  1397دریافت ک��رد ،در خبرها
اعالم شد که مهلت سه ماهه دیگری نیز به این
کشور داده شده است .البته ،وزیر انرژی عراق
تخمین زده است که این کشور برای افزایش
تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران به دو
سال زمان نیاز دارد.
تحلیلی از اهداف تحریمهای آمریکا
هر چند که در البهالی تحریمها ،افراد ،نهادها
و کانالهای مرتبط با فعالیتهایی که از نظر
دولت آمریکا نامطلوبند ،مش��اهده ميشوند
(مانند کانالها واف��راد مرتبط با تامین مالی
تامین مرتبط با برنامه موشکی و فعالیتهای
منطقهای ایران و ،)...با این حال،در تحریمها به
وضوح اهداف روشنی در ارتباط مسائل داخلی
اقتصاد ایران نیز مشاهده ميشود .وجود این
گونه تحریمها نش��ان ميدهد که تحت فشار
ق��رار دادن حکومت ای��ران از طریق تضعیف
و تخریب اقتصاد ایران ،ش��اهبیت تحریمهای
آمریکا علیه ایران است.
تالش برای به صفر رس��اندن صادرات نفت،
به طور مشخص فرآیند خدمترسانی دولت
و گ��ردش بودجه عمومی را ه��دف قرار داده
اس��ت .با کاهش درآمد نفتی دولت و تشدید
کسری بودجه ،فشار برای تامین این کسری
از محل منابع بانک مرکزی ،به طور قطع تورم
و بیثباتی اقتصادی را افزایش خواهد داد .به
عالوه ،تحریم یک��ی از مهمترین زنجیرههای
صنعتی کش��ور ،یعنی صنعت خ��ودرو را که
امرار معاش میلیونها نفر به آن وابسته است،
هدف قرار داده است .تحریمکنندگان انتظار
دارند با س��قوط تولید خودرو و بیکار ش��دن
دهها هزار کارگر ،ناآرامی کارگری در کش��ور
تشدید شود .به عالوه ،محدودیت شدید روی
تجارت خارجی کشور و نقل وانتقال پول ،باعث
محدود ش��دن واردات م��واد اولیه و کاالهای
واس��طهایی مورد نیاز صنایع کش��ور خواهد
ش��د و چرخه تولید و صنعت کشور را مختل
خواهد کرد .بنابراین ،تحریمهای آمریکا به طور
مستقیم ثبات اقتصاد کالن و تولید و اشتغال
و درآم��د خانوارها را هدف قرار داده اس��ت و
تحریمکنندگان امیدوارند فشارهای اقتصادی
و اجتماعی ناشی از تحریمها ،حکومت ایران
را به دادن امتیاز در عرصه سیاسی وادار کند.

ایجاد نااطمینانی درباره ایران
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی در آمریکا
از زمستان سال  ،1395تردیدهایی درباره آینده
برجام و احتمال بازگشت تحریمهای ایران به
وجود آمد .همین ابهامات سبب شد که روند
اثرگ��ذاری تغییر دولت درآمری��کا بر اقتصاد
کشور ،مدتها پیش از خروج آمریکا از برجام
و بازگشت عملی تحریمها آغاز شود .بسیاری
از بنگاههای بينالمللی ،بررسیهای خود برای
ورود س��رمایهگذاری در بازار ایران را از همان
زمان متوقف کردند .به عالوه ،شرکتهایی که
پس از برجام قراردادهایی برای سرمایهگذاری
در ای��ران امضا کرده بودند ،روند فعالیت خود
را کند کردند تا در صورت بازگشت تحریمها
آس��یب کمتری ببینند .هر چند از زمان روی
کار آمدن دولت ترامپ در بهمن ماه  ،1395تا

فهمی��دن تحریمها و معافیتها و کار با ایران
بر اس��اس فرصتهای موج��ود در معافیتها
هستند .حتی با اینکه پس از اعمال تحریمها
در  13آبان  ،1397تعدادی از کشورها به مدت
شش ماه از تحریمهای نفتی ایران معاف شدند.
هیچ کس به درستی نمیدانست آیا پس از این
شش ماه معافیتها ادامه خواهد یافت یا خیر؟
و اینکه این معافیتها در چه سطحی ادامه پیدا
خواهد کرد؟ بنابراین ،پیشبینی میزان صادرات
و درآمد نفتی ایران بسیار دشوار است.
در این شرایط ،برنامهریزی برای فعاالن اقتصادی
کشور و حتی دولت بسیار دشوار شده است .شاید
بتوان ادعا کرد صاحبان کسب و کار ،یک چارچوب
تحریمی ش��فاف برای یک دوره زمانی مشخص
را ب��ه فضای غبارآلود کنون��ی ترجیح میدهند.
بنابرای��ن ،یکی از مهمترین س��واالتی که پیش

زمان اعالم خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت
س��ال  1397حدود  15ماه طول کش��ید ،اما
واقعیت آن اس��ت که سیاس��ت ایجاد ابهام و
تردید در فضای بينالمللی علیه ایران،از همان
ابتدا در دس��تور کار این دولت بود و کارکرد و
اثرگذاری خ��ود را بر تضعیف و تحدید روابط
اقتصادی بينالمللی کش��ور داش��ت .گفتار و
رفتار دولتم��ردان آمریکا ،متعم��دا درجهت
ابهامافکنی و غبارآلود کردن فضا در ارتباط با
ایران بوده و هست .تحریمکنندگان به خوبی
میدانند ک��ه ایجاد نااطمینانی در باره آینده،
ميتواند اثربخشتر از تحریمهایی باش��د که
روی کاغذ به امضا میرس��ند .حتی تحریمها
و معافیته��ا به قدری پیچیده هس��تند که
ریسک کار با ایران در چارچوب معافیتها به
ش��دت باال است .شرکتها و افراد خارجی ،به
سختی حاضر به سرمایهگذاری برای مطالعه و

روی سیاستگذاران قرار دارد این است که چگونه
میت��وان نااطمینانی درباره آین��ده را در فضای
بوکار کشوربه حداقل ممکن کاهش داد؟
کس 
تحریمها درونزا هستند
تحریم اقتص��ادی ،افزاری برای دس��تیابی به
اهداف سیاس��ی اس��ت .به طور قطع ،تحریمها
هزینههای اقتصادی وسیاس��ی و ریس��کهایی
ب��رای تحریمکنندگان به هم��راه دارد .پذیرش
این هزینهها تنها در صورتی توجیهپذیر اس��ت
ک��ه فواید م��ورد انتظار تحریم در دس��تیابی به
اهداف سیاس��ی مورد نظر ،بیشتر از هزینههای
اعمال تحریم باش��د .پیشبینی میزان اثربخشی
تحریم در این تحلیل هزینه – فایده ،بر اس��اس
شناخت اتاق فکر تحریم از وضعیت اقتصاد ایران،
دینامیکه��ای فعال در اقتصاد ایران وس��ازوکار
اثرگذاری تحریمها بر دینامیکهای فعال کنونی
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شکل گرفته است .آسیبپذیری مشهود اقتصاد
ای��ران در برابر تکانهه��ای خارجی و ناتوان نظام
حکمرانی در ش��ناخت و چارهجویی چالشهای
اقتصادی و توقف دینامیکهای مخرب ،اتاق فکر
تحریم را به این جمعبندی رساند که تحریمهای
اقتصاد از طریق تشدید روندهای مخرب موجود،
ميتواند اقتصاد ایران را به نقطهای برس��اند که
دستیابی به اهداف سیاسی برای تحریمکنندگان
میسر شود .به بیان اقتصادی ،وضع تحریم نسبت
به ش��رایط اقتصاد ایران درونزاست .بر اساس
نتایج «طرح جام��ع مطالعات اقتصاد ایران» که
توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
و برنامهری��زی به انجام رس��ید و نتای��ج آن در
س��ال  1396منتشر ش��د ،اقتصاد ایران با شش
ابرچالش نظام بانکی ،بودجه و بدهیهای دولت،
صندوقهای بازنشستگی ،آب ،محیط زیست ،و
بیکاری روبهروست .این ابرچالشها ریشه در چند
دهه سوءمدیریت اقتصاد کشور دارند .باوجود اینکه
در سالهای اخیر ،گفتمان ابرچالشهای اقتصادی
و ضرورت اجماع ملی ب��رای چارهجویی آنها در
فضای سیاسی و سیاستگذاری کشور شکل گرفته
است ،حاکمیت در برداشتن گامهای عملی برای
توقف دینامیکهای مخرب وفعال هر یک از این
ابرچالشها توفیق چندانی نداشته است.
رد پایش��ناخت اتاق فکر تحریم از چالشهای
اقتصادی کشورو ظرفیت نظام حکمرانی را میتوان
در سطور اسناد تحریم دنبال کرد .میزان وابستگی
بودجه ب��ه درآمده��ای نفتی و وابس��تگی تراز
پرداختهای کشور به دالرهای حاصل از صادرات
نفتی ،در کنار عمق اندک تجارت خارجی کشور،
به س��ادگی طراحان تحریم را به این جمعبندی
رساند که بودجه دولت در برابر کاهش درآمدهای
نفتی به ش��دت آسیبپذیر است .نزدیک به 60

درصد از ارزش صادرات ایران در س��ال  2016را
نفت خام تشکیل داده و با احتساب فرآوردههای
نفتی ،سهم نفت از صادرات ایران در این سال به
 70درصد میرسد.
همچنین ،با توجه به افزایش سهم هزینههای
اجتنابناپذیر بودجه دولت در خالل س��الهای
 1392ت��ا  ،1397انعطافپذی��ری بودج��ه در
برابر ش��وکهای درآمدی به شدت کاهش یافته
اس��ت .یکی از دالیل افزایش س��هم هزینههای
اجتنابناپذیر ،وارد شدن ابرچالش صندوقهای
بازنشستگی به فاز آشکار و افزایش مستمر سهم
تامین کسری صندوقهای بازنشستگی از طریق
بودجه عمومی است .همچنین ،طی این سالها
افزایش حقوق کارکنان دولت به طور پیوس��ته
بیشتر از نرخ تورم بوده است .به این فهرست باید
طرح تحول نظام سالمت و هزینههای مرتبط با آن
را نیز اضافه کرد .بنابراین ،کاهش انعطافپذیری
طرف هزینههای بودجه عمومی باعث خواهد شد
که ش��وک تحریم به درآمدهای نفتی بودجه،به
افزایش کسری بودجه ،افزایش تامین مالی بودجه
از طریق منابع بانک مرکزی و در نهایت ،افزایش
نرخ تورم بینجامد .مشاهده این روندها در بودجه
دولت،ب��ه طور طبیع��ی تحریمکنندگان را برای
تحریم ایران وسوسه کرده است.
از س��وی دیگر ،آمار و اطالعات بازار کار ایران
نش��ان ميدهد که اقتصاد ای��ران نیازمند ایجاد
اشتغال در ابعاد بزرگ برای جبران عقبماندگی
ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان در سالهای
گذشته است .رشد بدون اشتغال در نیمه دوم دهه
 1380و رشد ضعیف اقتصادی در نیمه اول دهه
 1390باعث شد تا اقتصاد کشور نتواند پاسخگوی
نیاز جوانان به اش��تغال باش��د .برای اینکه درک
بهتری از میزان عقبماندگی بازار کار کش��ور در

ایجاد اشتغال داشته باشیم ،مطالعه شاخص «نرخ
اشتغال» ،اطالعات بهتری نسبت به شاخص نرخ
بیکاری به دس��ت ميدهد .نرخ اشتغال ،معموال
به صورت نس��بت شاغالن به کل جمعیت  15تا
 64ساله تعریف ميش��وند .براساس نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار ایران ،نرخ اشتغال جمعیت
 15تا  64س��اله در سال  1395برابر  40درصد
بوده اس��ت .برای مقایسه نرخ اشتغال در ایران با
س��ایر کش��ورها ،به عنوان نمونه نرخ اشتغال در
ترکی��ه  52.2درص��د ،در مکزیت  61.6درصد و
در متوس��ط کش��ورهای  68.4 OECDدرصد
بوده است و کمترین سطح نرخ اشتغال در میان
کشورهای منتخب ،متعلق به آفریقای جنوبی با
 43.2درصد است.
نرخ پایین اشتغال در اقتصاد ایران ،منعکسکننده
ناتوانی بازار کار در پاسخگویی به نیاز جوانان در
یک دوره  10س��اله اس��ت که موجب انباش��ت
متقاضیان شغل در بازار کار شده است .از طرف
دیگر،توس��عه کمی آموزش عالی در دهه 1380
ک��ه حاص��ل آن ،افزایش پایدار نرخ مش��ارکت
(به ویژه برای زنان) در سالهای اخیر بوده است
وتغییر سبک زندگی متولدان دهه  1370از نظر
کاهش تمایل به ادامه تحصیل و ورود به بازار کار
در موعدی بس��یار زودتر از متولدان دهه ،1360
وضعیت ن��رخ بیکاری جوانان را ب��ه مرز بحران
نزدیک کرده است .بر اساس آخرین آمار منتشر
شده مربوط به فصل پاییز سال  1397نرخ بیکاری
جوانان  15تا  29س��اله ایران در این دوره 24.5
درصد و برای زنان در این بازه سنی  37.1درصد
بوده است.
با این وضعیت ،به طور طبیعی ش��اهد افزایش
آسیبهای اجتماعی خواهیم بود و ثبات اجتماعی
کش��ور از ناحیه جوانانی که قادر به یافتن شغل
و تش��کیل زندگی مستقل نیس��تند در معرض
آس��یب قرار دارد .تحریمکنندگان نیز به خوبی
نسبت به وضعیت بازار کار ایران و آسیبپذیری
آن آگاه هس��تند .مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا در یک سخنرانی با موضوع ایران در تاریخ
 31تیر سال  1397گفت«:سوء مدیریت حکومت
ایران سبب شده است ارزش ریال سقوط کند و
یکسوم جوانان ایرانی بیکار باشند ».بنابراین ،به
نظر میرسد هدفگیری مستقیم اشتغال و تولید
در تحریمها ،حس��اب ش��ده و با اهداف سیاسی
صورت گرفته است.
از سوی دیگر،مشکالت نظام بانکی کشور سبب
شد که از سال  1393تا  ،1396نرخ سود سپردههای
شبکه بانکی نتواند همپای کاهش نرخ تورم کاهش
یاب��د .در نتیج��ه ،ط��ی چهار س��ال پیاپی ،حجم
نقدینگی کشور که کانون آن را تعهدات نظام بانکی
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به سپردهگذاران تشکیل ميدهد ،به طور متوسط
 24.3درصد در سال رشد کند .درحالی که متوسط
نرخ تورم طی این دوره  11.5درصد بوده است .در
این شرایط ،ارزش واقعی داراییهای نظام بانکی در
یک برآورد سرانگشتی نمیتوانست بیش از نرخ تورم
به عالوه نرخ رشد اقتصادی کشور رشد کرده باشد.
بنابراین ،طی این دوره به طور پیوسته شاهد رشد
موهومی داراییهای نظام بانکی در برابر رشد قطعی
تعهدات آن بودهایم .این به معنای انباشت روزافزون
زیان در ترازنامه بانکها است .طی این دوره ،بانکها
ساب به سال در مدیریت جریان نقدی خود ناتوانتر
میشدند و وابستگی آنها به اضافه برداشت از بانک
مرکزی برای تداوم حیات بیشتر می شد .یک تحلیل
ساده دینامیک تحوالت نظام بانکی طی سالهای
 1393ت��ا  1396و انعکاس آن در متغیرهای پولی
به وضوح نشان میداد که تورم  10درصدی اقتصاد
ایران در این دوره ،کشننده و ناپاپدار بوده است .با
تداوم شکاف میان نرخ رشد حجم نقدینگی و نرخ
رشد شاخص قیمت مصرفکننده ،سرعت گردش
نقدینگی در اقتصاد ایران با تداوم روند نزولی به یک
درصد در سال  1396رسید.
بنابراین ،آنچه که به صورت جهش نرخ ارز در
س��ال  1397و به تبع آن ،جهش سطح عمومی
قیمته��ا ظهور یافت ،در واقع تخلیه آثار تورمی
انباره نقدینگی انباشته شده طی سالهای اخیر
بود و تحریم،تنها نقش ماشه را در این فرآيند ایفا
ک��رد .به بیان دیگر ،تحریمکنندگان با آگاهی از
شکننده بودن ثبات اقتصاد کالن کشور ،به خوبی
میدانس��تند که بازگشت تحریمها و وارد آمدن
ش��وک به بازار ارز ایران،منجر به انتشار بیثباتی
به س��ایر بخشهای اقتصادی و جهش نرخ تورم
خواهد شد .در مقابل این شناخت و پیشبینی،
مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور با تاخیر
زیاد تحوالت روزانه اقتصاد کشور در سال 1397
را فه��م میکردن��د و با بازگش��ت از تصمیمات
اش��تباه به کن��دی صورت میگرف��ت .پیگیری
س��خنان دولتمردان آمریکا در آن دوره،به خوبی
نش��ان ميدهد که اتاق فکر تحریم،اقتصاد ایران
را شکننده و در مسیر سقوط ارزیابی میکردند.
دونالد ترامپ ،در توییت خود در تاریخ  13مرداد
 ،1397یعنی در اوج نوسانات ارزی نوشت« :اوضاع
ایران و اقتصاد ایران ،به سرعت در حال بدتر شدن
است» مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در
روز دوش��نبه  14آبان ،یک روز پس از بازگشت
تحریمه��ای آمریکا گفت که اقتصاد ایران در اثر
تحریمهای آمریکا «فرو خواهد ریخت» .فروپاشی،
تعبیری اس��ت ک��ه نمیت��وان آن را به وضعیت
رکود تورم��ی که برونداد طبیع��ی تحریمهای
اقتصادی است ،نسبت داد .بلکه ابرتورم رکودی

که به اضمحالل پولی ،همراه با س��قوط بیش از
 10درصدی تولید ملی اس��ت ،ميتواند با تعبیر
فروپاشی اقتصادی تطابق داشته باشد .بنابراین ،از
سخنان دولتمردان آمریکایی میتوان دریافت که
اتاق فکر تحریم انتظار داش��ته و دارد که با ادامه
این تحریمها ،اقتصاد ایران در آستانه یک ابرتورم
رکودی قرار بگیرد.
البته،اعمال اصالحاتی در رژیم سیاس��تگذاری
پول��ی وسیاس��تهای بانیک کش��ور و مداخله
فعاالنه بانک مرکزی ،باعث توقف دینامیکهای
مخرب در بازار پول و ارز و بازگشت نسبی ثبات
به اقتصاد کالن از میانه س��ال  1397شد .تداوم
ای��ن رویکرد اصالحی و گس��ترش آن به س��ایر
عرصههای سیاستگذاری اقتصادی ،میتواند آینده
اقتصاد ایران را متفاوت از آنچه تحریمکنندگان
برنامهری��زی و پیشبین��ی کردهان��د رقم بزند و
بنیانهای تحلیلی پشتوان تحریم را سست کند.
آسیبهای بنگاههای اقتصادی
این انتظار از سیاستگذاران اقتصادی وجود دارد
که بتوانند تمایز آثار سطح کالن تحریم را از آثار
س��طح خرد آن تمیز بدهند و برنامه حمایت از
اقتصاد ایران در برابر تحریم را در دو سطح کالن
و خرد طراحی کنند .در اقتصادی که در س��طح
کالن دچار بیثباتی و آسیب است ،به طور قطع
سیاس��تهای حمایتی در سطح خرد اثربخشی
م��ورد انتظار را نخواهند داش��ت .ب��ه عالوه ،در
صورتیکه سیاستهای سطح خرد بدون توجه به
آثار آنها بر اقتصاد کالن طراحی واجرا شوند ،در
نهایت به نقض غرض ،و وارد آمدن آسیب مضاعف
ب��ه اقتصاد ملی منجر خواهند ش��د .پس از این
مقدمه ،برخی از محورهایی را که بنگاه اقتصادی
از ناحیه تحریم آسیب میبینند ،برخواهیم شمرد.

محدودیت تامین مواد اولیه
در سال  ،1396بیش از  64درصد از واردات
گمرکی کش��ور ،معادل  35.3میلیارد دالر را
امواد اولیه و کاالهای واس��طهای تشکیل داده
است .بنابراین ،تولید در اقتصاد ایران به شدت
ب��ه واردات م��واد اولیه و کاالهای واس��طهای
وابسته است .در این شرایط ،تحریمها به طور
مستقیم و غیرمستقیم واردات مواد اولیه را برای
بنگاههای تولیدی دشوار کرده است .برخی از
صنایع،مانند صنعت خودرو ،به طور مس��تقیم
تحریم هس��تند .سایر صنایع نیز در صرتی که
طرف تجاری آنها با توجه به تحریمهای آمریکا
هنوز حاضر به تجارت با ایران باش��د ،از ناحیه
تحریمهای بانکی و کشتیرانی ،در انتقال پول به
تامینکنندگان و حمل کاالهای خود به کشور
دچار مشکل هستند.
افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز
ن��رخ ارز برای واردات م��واد اولیه و کاالهای
واس��طهای ،در زمستان  1397نسبت به سال
پیش از آن ،نزدیک به س��ه برابر شده است .در
عین حال ،گشایش اعتبار اسنادی برای واردات
بسیار محدود و شاید غیرممکن شده باشد .این
به معنای آن است که بنگاهها مجبور به خرید
نقدی هستند و باید کل مبلغ ریالی مودر نیاز
برای واردات را در فرآیند بس��یار طوالنی ثبت
سفارش ،تخصیص ارز ،انتقال ارز به تامینکننده،
آمادهس��ازی سفارش توسط تامینکننده ،پیدا
کردن کش��تی برای حمل کاال و دشواریهای
ترخیص کاال از گمرک ،مسدود کنند .در بازار
داخلی نیز با توجه به عدم قطعیتهای موجود،
خرید و فروش اعتباری بس��یار محدود ش��ده
اس��ت و معامالت عمدتا به صورت نقدی انجام
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بنگاهها در زنجیرههای تولید وتوزیع را دشوار کرده
است .بسیاری از بنگاهها درگیر و دار کسب مجوز
برای افزایش قیمت ،زیانهای سنگینی متحمل
ش��ده و حتی ناچار به کاهش تولید ميشوند .در
شرایطی که فضای کسبوکار با ریسکهای متنوع
داخلی و خارجی روبهرو است ،این نوع سیاستها
بر ریسکهای موجود در فضای کسب و کار کشور
میافزاید.

ميش��ود .این شرایط ،به معنای افزایش شدید
سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها برای تداوم
تولید حتی با وجود کاهش سطح تولید نسبت
به سال گذشته است.
افت تقاضای داخلی
هر چند رکود اقتصادی از ابتدای سال  1397از
ناحیه عرضه اقتصاد آغاز شد ،اما به تدریج ،از نیمه
دوم سال رکود به سمت تقاضا نیز سرایت کرده
اس��ت .افزایش قیمتها ،قدرت خرید خانوارها و
بنگاهها و حتی دولت را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر کاهش تولید ،افزایش بیکاری و افت
درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین منبع درآمد
در اقتصاد ایران ،درآمد حقیقی خانوارها ،بنگاهها
و دولت را کاهش داده است .بنابراین ،بنگاهها در
کنار مش��کالت پی��ش روی تولید ،با محدودیت
تقاضا نیز روبهرو هستند.
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محدودیت بودجه دولت و فشار به پیمانکاران
کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای نفتی
دولت ،در کنار رش��د ان��دک درآمدهای مالیاتی
(با توجه به ش��رایط رکودی حاک��م بر اقتصاد)
درآمدهای بودجه را در سال  1398محدود خواهد
کرد .با ای��ن حال،دولت ناگزیر از ایفای تعهدات
اجتنابناپذیر،از جمله پرداخت حقوق و دستمزد
کارکن��ان خ��ود و تامین کس��ری صندوقهای
بازنشستگی خواهد بود .در نتیجه ،فشار کسری
مناب��ع بیش از پیش به پروژههای عمرانی دولت
و ایف��ای تعهدات دولت نس��بت ب��ه پیمانکاران
منتقل خواهد شد .این شرایط ،به معنای کاهش
پروژههای دولتی در کنار افزایش حجم بدهیهای
بالتکلی��ف دولت به پیمان��کاران خواهد بود .در
نتیجه ،بسیاری از شرکتهای پیمانکاری که به

طور مستقیم تحت تاثیر تحریم قرار ندارند ،از این
ناحیه آسیب خواهند دید.

فرصتهای ضمنی برای بنگاهها
در کنار تمام دش��واریهایی ک��ه تحریمهای
اقتصادی به اقتصاد کش��ور و بنگاههای تولیدی
تحمیل کرده ،فرصتهایی نیز برای تولیدکنندگان
به وجود آورده اس��ت که در صورت شناسایی و
بهرهبرداری مناس��ب ،میت��وان زمینه جهش را
در برخی از رش��ت ه فعالیتهای صنعتی به وجود
آورد .این فرصت ،از یک سو ميتواند به تخفیف
آثار تحریم بر سطح تولید مالی و اشتغال کشور
بینجامد و از سوی دیگر ،فشار سنگین وارد شده
بر بازار ارز کش��ور را که در اثر کاهش درآمدهای
ارزی کشور به وجود آمده،کاهش دهد.

محدودیتهای صادرات
ه��ر چند افزایش نرخ حقیقی ارز ،رقابتپذیری
تولیدات داخلی در بازارهای جهانی را افزایش داده
است ،اما تحریمها موانعی بر سر راه صادرات کشور
ایجاد کردهاند .عالوه بر صادرات نفت خام صادرات
فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش��یمی نیز
مش��مول تحریم هستند .به عالوه ،محدودیت در
انتقال پول و حملونقل کاال ،صادرکنندگان را نیز
با مشکل مواجه کرده است .البته،به این لیست باید
دستورالعمل ارزی بانک مرکزی را نیز اضافه کرد.
الزام به پیمانس��پاری ارزی وعرضه ارز به قیمتی
کمتر از نرخ بازار ،صادرکنندگان را با مشکل مواجه
کرده است .در شرایطی که تامین ارز برای واردات
بسیار دشوار شده است ،بسیاری از صادرکنندگان
مایل هستند بخشی از درآمد صادراتی خود را به
واردات مواد اولیه مورد نیازخود اختصاص دهند.
به عالوه ،بخشی از صادرات به کشورهای همسایه
نیز به صورت ریالی انجام ميش��ود ،در حالی که
بانک مرکزی انتظار بازگشت ارزی درآمد حاصل
از صادرات را دارد .انتظار میرود دستورالعمل ارزی
انعطاف الزم را برای حفظ و تقویت جریان صادرات
کشور داشته باشد.

فرصت جایگزینی واردات
محدودیته��ا و موانع مختلفی که بر س��ر
راه ورود کااله��ای مصرف��ی ،واس��طهای و
س��رمایهای به وجود آم��ده ،در کنار افزایش
هزین��ه مبادالت خارج��ی و افزایش نرخ ارز
حقیقی ک��ه رقابتپذیری تولیدات داخلی را
در مقایسه با محصوالت خارجی افزایش داده
است ،زمینه خوبی برای جایگزینی تولیدات
داخلی با کاالهای وارداتی در بازارهای مختلف
فراهم کرده اس��ت .در این ش��رایط ،وظایفی
برعهده سیاستگذاران صنعتی کشور قرار دارد
تا ضم��ن حمایت از تولیدکنندگان داخلی و
بهرهگیری حداکثری کش��ور از این فرصت،
ظرفیته��ای جدیدی در اقتصاد کش��ور به
صورت پایدار و رقابتپذیر توس��عه پیدا کند.
این ظرفیتها باید به گونهاي ایجاد شوند که
در صورت رف��ع موانع تحریمی نیز تولیدات
جدید از رقابتپذیری الزم در بازارهای داخلی
و بينالمللی برخوردار باشند.

مداخالت مخرب دولتها در بازارها
در این شرایط دشوار،تصمیمات شتابزده ،انفعالی
ومخرب دولت در بازارهای مختلف که با توجیه
کنترل تورم و اداره کشور در شرایط اضطرار اتخاذ
ميش��ود ،عرضه را بیش از پی��ش بر بنگاههای
تولیدی تنگ میکند .تالش برای کنترل تورم از
طریق قیمتگذاری دستوری ،تنظیم روابط مالی

فرصت توسعه صادرات
جه��ش ارزی و افزایش نرخ ارز حقیقی ،بدون
برنامهریزی قبلی یا سیاستگذاری مشخص ،باعث
افزایش رقابتپذیری تولیدات ایرانی دربازارهای
صادراتی شده اس��ت .افزایش صادرات ميتواند
جبرانکننده بخش��ی از کاهش تولید و اشتغال
در کشور باشد و عرضه ارز در بازار را در تنگنای
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ارزی موجود افزایش دهد .بر اساس آمار گمرک،
در  9ماهه سال  ،1397صادرات قطعی کاالهای
غیرنفتی (بدون احتساب نفت وتجارت چمدانی)
کشور ،به رغم همه محدودیتهای تحریمی،از نظر
ارزش دالری  5.4درصد نس��بت به دوره مشابه
سال قبل افزایش یافته است .این پدیده ،قدرت
س��ینگالدهی قیمت در س��ازوکار بازار را نشان
ميدهد .در شرایطی که یک کشور با محدودیت
منابع ارزی روبهرو ميش��ود ،افزایش نرخ ارز به
صادرکنندگان انگیزه افزایش صادرات وافزایش
عرضه ارز در بازار را ميدهد .البته،تحریم به انحای
مختلف موانعی پیش روی صادرات کاال و خدمات
ایجاد کرده است ،اما به طور قطع ،صادرکنندگان و
دولت ميتوانند راههای متنوعی را برای بهرهگیری
از این فرصت وافزایش صادرات کشور بیابند.
راهکارهای حمایت از بنگاهها
در مبحث قبل ،کانالهای اثرگذاری مستقیم و
غیرمستقیم تحریمها بر اقتصاد ایران و بنگاههای
تولیدی بش��رمرده ش��د .اشاره ش��د که تحریم،
پدیدهای درونزاست و نقاط آسیبپذیری آشکار
اقتص��اد ایران ک��ه در ابرچالشهای ش��شگانه
قابل تلخیص است ،تحریمکنندگان را نسبت به
موفقیت تحریمها امیدوار کرده است .این تحلیل،
ميتواند کلید یافتن راهحلهای پیش روی اقتصاد
ای��ران برای حمایت از تولی��د مالی و بنگاههای
اقتصادی باشد .درحال حاضر ،سیاستگذار با دو
س��وال محوری روبهرو است .سوال اول این است
که چگون��ه میتوان با وجود تحریم ،ثبات را به
اقتصاد کالن ایران بازگرداند؟ اهمیت این سوال
در اینجاست که در فضای بیثبات ،کسبوکارها
قدرت برنامهریزی را از دست میدهند .ایجاد ثبات
پایدار اقتصادی ،مهمترین مطالبه فعاالن اقتصادی
و بنگاههای تولیدی از دولت است .در مرحله بعد،
سوال دوم در دستور کار سیاستگذار قرار میگیرد:
در ش��رایط س��خت تحریمی چگونه میتوان از
بنگاههای تولیدی در برابر محدودیتهای ناشی
از تحری��م حمایت کرد؟ در این چارچوب ،دولت
ابتدا باید از کنترل تورم در اقتصاد ایران اطمینان
حاصل کند و در گام بعد ،با رعایت الزامات کنترل
تورم به مسأله رکود اقتصادی و رفع موانع پیش
روی بنگاههای تولیدی بپردازد.
پیش از آنکه به ذکر مصادیق راهکارها بپردازیم،
توجه به این کته ضروری است که اقتصاد ایران
در سالهای  1397و  ،1398در خوشبینانهترین
س��ناریو با وضعیت رکود تورمی روبهرو اس��ت.
مس��أله پیش روی سیاس��تگذار این اس��ت که
چگونه میتوان ریس��کهای تبدیل شدن رکود
تورم��ی به ابرتورم رکودی را به حداقل رس��اند.

در گام بعدی ،مس��أله پیش روی سیاستگذاران،
کاهش ابعاد تورمی است .یعنی چگونه میتوان
نرخ تورمی پایینت��ر و رکود اقتصادی با ابعادی
محدودتر داش��ت؟ پذیرش واقعیتهای اقتصاد
ایران در ش��رایط موجود ،از یک س��و انتظارات
فعاالن اقتصادی و آحاد مردم را مدیریت خواهد
کرد و از س��وی دیگر ،سیاستگذاران را از افتادن
در ورطه خیالپردازی و اقدامات افراطی و مخرب
دور نگاه خواهد داشت.
راهکارهای سطح کالن
تحریمها درآمدها ارزی کشور و حتی دسترسی
به درآمدها را به ش��دت محدود کرده اس��ت .از
زمان آغاز زمزمههای بازگشت تحریم ،انتظارات
فعاالن اقتصادی درباره در پیش بودن این شوک
درآمدی،پیش از اجرای عملی تحریمها به بازار ارز
منتقل شد و به جهش نرخ ارز درنیمه اول سال
 1397انجامید .به طور طبیعی ،جهش نرخ ارز که
ناش��ی از انتظار وارد آمدن یک شوک حقیقی به
اقتصاد بود ،به تدریج اثر خود را در افزایش سطح
عموم��ی قیمت کاالها و خدمات تخلیه میکند.
در ادبیات اقتصادی ،به این پدیده «انتقال اثر نرخ
ارز» بر سطح عمومی قیمتها میگویند .تخلیه
اثرجهش نرخ ارز قیمتها گذراست و در یک دوره
زمانی به پایان میرسد ومنجر به افزایش «سطح»
عمومی قیمتها ميشود اما پدیده افزایش مستمر
سطح عمومی قیمتها ،یا همان «تورم» ،ناشی
ازعدم تعادلهای بودجهای و پولی در سطح کالن
است .به قول میلتون فریدمن ،اقتصاددان شهیر
قرن بیس��تم« ،تورم همیشه وهمه جا پدیدهای
پولی است».
به بیان دیگر ،عوامل بروز پدیده جهش ارزی
و در پی آن ،افزایش سطح عمومی قیمتها را

باید به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول ،عوامل
حقیقی ناشی از تحریمهای اقتصادی است .به
ط��ور طبیعی ،کاهش درآمدهای ارزی کش��ور
ناش��ی از تحریم اقتص��ادی ،باعث افزایش نرخ
ارز ميشود .همچنین ،محدودیت واردات مواد
اولیه و واس��طهای ،باعث کاهش س��طح تولید
بس��یاری از کاالها در اقتصاد ایران ميشود .هر
دوی این عوامل ،پدیدههایی واقعی هستند که
به طور طبیعی باعث افزایش «سطح» عمومی
قیمتها ميش��وند .اما درک این نکته ضروری
اس��ت ک��ه جهش ن��رخ ارز و افزای��ش قیمت
داراییها و افزایش س��طح عمومی قیمتها در
سال  1397تنها ناش��ی از این عوامل حقیقی
نبوده است .همانطور که در بخش قبل اشاره
شد ،طی پنج سال گذشته ،رشد پیوسته حجم
نقدینگی در کنار کنترل نرخ تورم در محدوده
تک رقمی ،باعث شد انبارهای از نقدینگی پشت
سر نرخ س��ود باالی سپردههای بانکی انباشته
شود و اقتصاد کش��ور را آبستن جهش تورمی
و کاه��ش ارزی پولی ملی ق��رار دهد .در عین
حال ،دینامیکهای رش��د پایه پولی همچنان
در طول سال  1397نیز در اقتصاد کشور فعال
بود .تبدیل سپردههای مدتدار به سپردههای
دیداری در کنار مش��کالت مدیریت نقدینگی
نظام بانکی،باعث افزایش مستمر اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی و رش��د پایه پولی بوده
است .همچنین کس��ری بودجه دولت به طور
غیر مس��تقیم باعث فشار به منابع نظام بانکی
و به تبع آن ،افزایش اضافهبرداش��ت بانکها از
بانک مرکزی است .بنابراین ،عالوه بر اثر «انباره
نقدینگی بر تورم کنونی،هنوز هم دینامیکهای
رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران فعال
هستند و«جریان» نقدینگی در حال تولید است
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ک��ه ميتواند هیزم تداوم آتش تورم در آینده را
فراهم کند.در شرایط تورم و بیثباتی اقتصادی،
ه��م خانوارها و هم بنگاههای تولیدی آس��یب
میبیند .بنابراین ،اولویت اول سیاستگذار ،کنترل
اثرات «انباره نقدینگی» و توقف دینامیکهای
فعال ایجاد «جریان جدید نقدینگی» است .در
ادامه ،به اختصار پیشنهادهایی در این دو سطح
ارائه ميشود.
راهکارهای کنترل انباره نقدینگی
در تالطمات ارزی نیمه اول سال  ،1397شاهد
تبدیل سپردههای بلندمدت به سپردههای دیداری
و کوتاهمدت به منظور ورود سوداگرانه با بازارهای
دارایی بودیم .در این وضعیت ،این س��وال پیش
روی سیاس��تگذار ق��رار دارد که چگونه میتوان
مان��ع از به جریان افتادن انباره نقدینگی موجود
در حسابهای پسانداز فعاالن اقتصادی در بازار
ارز و طال و سایر بازارهای دارایی و ایجاد بیثباتی
در اقتص��اد کالن ش��د؟ افزای��ش هزینه تبدیل
س��پردههای بلندمدت به سپردههای کوتاهمدت
از طریق افزایش فاصله نرخ س��ود س��پردههای
کوتاهم��دت و بلندمدت ،حذف پرداخت س��ود
روزشمار به حسابهای سپرده کوتاهمدت ،کاهش
س��یالیت نقدینگی از طریق تغییر دستورالعمل
مبادله چکهای رمزدار و کاهش سقف تراکنش
با استفاده از دستگاههای کارتخوان،اقداماتی بود
که بانک مرکزی به این منظور انجام داد و اثر خود
را در بازگش��ت نسبتی ثبات به بازار داراییها در
نیمه دوم سال  1397نشان داد.

12

راهکارهای کنترل جریان نقدینگی
اصالح نظام بانکی
پای��ه پولی و به تب��ع آن ،حجم نقدینگی از دو

مسیر درحال رشد است .مسیر اول ،اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی به دلیل مشکالت داخلی
ش��بکه بانکی و ناتوانی آنه��ا در مدیریت جریان
نقدی اس��ت .دربخش قبلی ،به 9صورت اجمالی
تحلیلی از مسائل مبتالبه شبکه بانکی ارائه شد.
ب��رای توقف دینامیک خطرناک موجود در نظام
بانکی کش��ور ،راهی به جز آغاز سریع و حساب
ش��ده برنامه اصالح نظام بانک��ی با بهرهگیری از
تجارب جهانی وجود ندارد.
کاهش کسری بودجه به سطح پایدار
دومی��ن جریان فعال در افزای��ش پایه پولی و
نقدینگی ،کس��ری بودجه دولت اس��ت .کسری
بودجه دولت در حال حاضر از دو مس��یر تامین
مالی ميشود .یک مسیر ،انتشار اوراق بدهی است
و مسیر دیگر ،فشار به بانکها برای پرداخت وام به
دولت یا پیمانکاران و شرکتهای دولتی .هر چقدر
بخش دولتی سهم بیشتری از منابع نظام تامین
مالی را به خود اختصاص دهد ،منابع مالی کمتری
برای تولیدکنندگان و حتی مصرفکنندگانی که
متقاضی تس��هیالت بانکی هستندباقی میماند
و نرخ تامین مالی ب��رای آنها افزایش مییابد .از
آنجایی که بانک مرکزی مس��ئول مدیریت نرخ
اوراق تامین مالی در بازار است ،تحت تاثیر تامین
مالی کس��ری بودجه دول��ت در بازارهای مالی،
مجبور به مداخله در بازار اوراق برای کنترل نرخ
تامین مالی خواهد ش��د که به افزایش پایه پولی
منجر ميش��ود .همچنین با توجه به مش��کالت
نظم بانکی ،فش��ار دولت برای دریافت وام کالن
از بانکه��ا ،به طور غیرمس��تقیم باعث افزایش
اضافه برداش��ت بانکها از بانک مرکزی خواهد
شد .بنابراین ،کسری بودجه دولت ،عامل کلیدی
افزایش پایه پولی ،نقدینگی و در نهایت تورم است.

هم��ان طور که قبال اش��اره ش��د ،تحریمها از
طریق کاه��ش صادرات نف��ت ،مهمترین منبع
درآمدی بودجه دولت را هدف قرار داده اس��ت.
ب��ا توجه به اینکه بخش عم��دهای از هزینههای
دولت ،اجتنابناپذیر هستند ،کاهش درآمدها در
اثر تحریم ،عمال منجر به افزایش کسری بودجه
و ش��دت یافتن آثار مخرب فوقالعاده در افزایش
پایه پولی و تورم خواهد شد.
از سوی دیگر ،اقتصاد ایران مملو از یارانههای
قیمتی و غیرهدفمند دولت است که دهکهای
پردرآمد ،بیش��تر از کمدرآمدها از آن برخوردار
ميش��وند و این ،عین بیعدالتی اس��ت .یارانه
حاملهای ان��رژی ،مهمترین مث��ال برای این
دس��ت از یارانههاس��ت .پرداخ��ت ارز 4200
تومانی برای واردات کاالهای اساسی ،در حالی
که قیمت محصول نهایی در بازار ،با نرخ 4200
تومان تناس��ب و همخوانی ندارد ،مثال دیگری
از توزیع غیرهدفمند یارانه دولت است .اصالح
نظ��ام یارانهای ب��ا هدف حمایت مس��تقیم از
خانوادههای کمدرآمد و کاهش کسری بودجه،
یک��ی از مهمترین اقدامات اصالحی اس��ت که
باید در دستور کار دولت قرار گیرد .با این حال،
نمیتوان و نباید انتظار داشت که سطح کسری
بوج��ه دولت در این فرآین��د اصالحی به صفر
برسد .اصالح مهمی که در فرآیند تامین کسری
بودجه الزم است ،تمرکز روی انتشار اوراق بدهی
است .به بیان دیگر ،هر گونه اعمال نفوذ و فشار
بر نظام بانکی برای تامین کسری بودجه دولت
باید متوقف شود.
مدیریت بدهیهای دولت
موضوع بدهیهای انباشته و بالتکلیف دولت به
پیمانکاران ،یکی از چالشهای بزرگ بنگاههای
اقتصادی کش��ور اس��ت .برای حل این معضل،
برنامه اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت ،در کنار
انتشار اوراق جدید تامین مالی باید در دستور کار
قرار بگیرد .با اوراق بهادارسازی بدهیها و اتخاذ
ترتیباتی برای ایجاد بازار پرعمق برای اوراق بدهی،
بدهیهای دولت در ترازنامه بنگاههای اقتصادی
نقدپذیر خواهد شد واین گشایش ،ميتواند بخشی
از نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش
را کاهش دهد.
البت��ه ،بدون حضور فعال بانک مرکزی در بازار
اوراق بده��ی دولت ،بدون ش��ک پ��روژه تامین
مالی دولت از طریق انتش��ار اوراق بدهی و اوراق
بهادارس��ازی بدهیهای دولت شکس��ت خواهد
خورد .س��وال اینجاست که چگونه بانک مرکزی
در عین حالی که بازار بدهیهای دولت را مدیریت
میکند و با خرید اوراق دولتی،مانع از افزایش نرخ
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تامین مالی در اقتصاد ميش��ود ،قادر به کنترل
ن��رخ تورم نیز خواهد بود؟ پاس��خ این پرس��ش
این اس��ت که تغییر رژیم سیاستگذاری پولی از
کنترل مقداری حجم پول ،به کنترل نرخ سود در
چارچوب «رژیم هدفگذاری تورم» ،بانک مرکزی
قادر خواهد بود در کنار یک سیاس��ت بودجهای
منضب��ط و پایدار ،با قطع با کاش��ه ارتباط حجم
نقدینگی وتورم ،ضمن حفظ ثبات اقتصاد کران،
از طریق کنترل نرخ تامین مالی به تخفیف رکود
اقتصادی کمک کند.
کلید گشایش در مسیر دیپلماسی
مجموع��ه اصالحات اقتصاد کالن که در باال به
آنها اشاره ش��د ،پیشنیاز بهبود محیط کسب و
کار در ش��رایط تحریم هستند .این سیاستها از
طریق بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن و بهبود
پیشبینیپذیری اقتصاد ،تسهیل مالی بنگاهها،
بهبود نقدپذی��ری داراییهای منجمد بنگاهها و
اجیای نقش سیاس��ت مالی و پولی برای تقویت
تقاضای کل در اقتصاد و کاهش رکود اقتصادی،
به اقتصاد ملی کمک خواهند کرد .به عالوه ،اصالح
در نظام یارانهای کشور ،به بهبود وضعیت توزیع
درآمد در کشور و افزایش رفاه دهکهای کمدرآمد
خواهد انجامید .اما به گمان نگارنده ،قرار گرفتن
در مسیر اصالحات اقتصادی ،بیش از آنکه منافع
اقتصادی برای کشور دربرداشته باشد ،واجد منافع
سیاسی است و ميتواند مناقشه کنونی آمریکا با
ایران را در مسیر حل و فصل دیپلماتیک قرار دهد.
توضیح آنکه ب��دون در پیش گرفتن مجموعه
اصالحات اقتصادی در سطح کالن ،اقتصاد کشور
بدون ش��ک در مس��یر خطرن��اک افزایش عدم
تعادلها و بیثباتی روزافزون طی طریق خواهد
کرد .در این ش��رایط ،فارغ از اینکه چه دولتی در
آمریکا در قدرت باش��د ،به نظر نمیرسد هيأت
حاکمه آمریکا هیچ گاه به توقف یا کاهش فشار
تحریم روی آورد؛ زیرا آنها این تصور را دارند که با
تداوم روند نزولی اقتصاد ایران ،دیر یا زود تحریم به
اهداف خود خواهد رسید .اما در صورتیکه اقتصاد
ایران در مس��یر اصالحات اقتصادی قرار بگیرد و
ظرفیت تداوم حیات در ش��رایط تحریم را برای
طوالنیمدت پیدا کند ،پش��توانه تحلیلی تداوم
تحریم متزلزل خواهد شد.
راهکارهای سطح خرد
در بخ��ش قب��ل اش��اره ش��د ک��ه حمایت از
تولیدکنن��دگان و خانوارها و به طور کلی ،تداوم
حیات اقتصاد ایران ،از مس��یر اصالحات اقتصاد
کالن و تضمی��ن ثبات پایدار اقتصادی میگذرد.
اولویت اول کش��ور مهار تورم و بازگرداندن ثبات

به اقتصاد کشور است .بنابراین ،ضرر اقداماتی که
ب��ه ظاهر با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی
در ش��رایط رکودی انجام ميشود ،ولی در عمل
موجبات افزایش تنش و بیثباتی در اقتصاد کالن
را فراهم میکند ،به مراتب بیشتر از فایدههای آن
خواهد بود .باید پذیرفت که مسأله اقتصاد ما رکود
تورمی است و راهحلها نیز باید همزمان ناظر به
هر دو مسأله رکود و تورم باشند.
با این حال ،این مالحظات نافی مجموعهای از
اقدامات اصالحی مورد نیاز برای کاهش مشکالت
بنگاههای تولیدی ،به ویژه در شرایط سخت کنونی
نیس��ت .توصیههایی که در ادامه به آنها اش��اره
خواهد شد ،مجموعهای از «چه باید کرد»ها ،البته
در کنار «چه نباید کرد»هاست.
واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای
همان طور که قبال اشاره شد ،تحریمها از طریق
ممنوعی��ت واردات (ازجمله در صنعت خودرو)،
محدودی��ت در نقل و انتقال پ��ول و محدودیت
در حملونقل کاال ،واردات مواد اولیه و کاالهای
واس��طهای م��ورد نی��از صنعت کش��ور را هدف
گرفتهان��د .حتی با این فرض که هیچکدام از این
محدودیتها در کار نبود ،کاهش صادرات کشور
و درآمدهای ارزی ،خود میتوانس��ت مهمترین
محدودیت بر س��ر راه واردات کاالهای مورد نیاز
واحدهای تولیدی باش��د .تفاوت مهمی که دور
جدید تحریمها با دور پیش��ین دارد ،محدود و یا
مسدود شدن مسیراستفاده از بانکهای کوچکی
است که در ترکیه ،چین ،هنگکنگ و کشورهای
دیگر ،کار انتقال پول به شرکتهای تامینکننده
را انجام میدادند.
با توجه به محدودیتهای موجود ،چش��مانداز
روش��نی پیش روی واردات کااله��ای مورد نیاز

تولیدکنندگان کشور وجود ندارد .در این شرایط،
یک توصیه مهم ،شناسایی گلوگاهها ر زنجیرههای
صنعتی کشور است .با شناسایی و اولویتبندی
کاالهای واس��طهای در نظام س��فارشگذاری و
تخصیص ارز ،منابع بس��یار محدود موجود برای
تامی��ن کاالهای��ی دارای اولویت ب��ه کار گرفته
خواهند شد.
نکته دیگر ،ایجاد امکان استفاده از منابع ارزی
صادرکنندگان ب��رای واردات کاالهای مورد نیاز
کشور است .به نظر میرسد سختگیریهایی که در
خصوص پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان وجود
دارد ،عالوه بر صادرکنندگان برای واردکنندگانی
ک��ه به صورت بالقوه ميتوانند از این منابع برای
پرداخت پول تامینکنندگان خود استفاده کنند
نیز محدودیت به وجود آمده است.به عالوه ،پس از
تغییرات پیاپی مقررات ارزی ،در حال حاضر امکان
انتقال ارز برای واردات مواد اولیه از طریق شبکه
صرافی کشور فراهم شده است ،اما به نظر میرسد
مالحظاتی که درباره خروج سرمایه از کشور وجود
ت مضاعفی برای تولیدکنندگانی
دارد ،محدودی 
که با پش��ت سر گذاشتن همه سدهای داخلی و
خارجی ،قادر به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود
با ارز آزاد هستند ،ایجاد کرده است .تسهیل این
مسیر ميتواند گشایش کوچکی در مسیر سنگالخ
واردات کاالهای مورد نیاز کشور ایجاد کند.
تامین سرمایه در گردش بنگاهها
استفاده بهینه از منابع بانکی موجود ،در شرایط
کنونی اهمیت بسزایی دارد .گلوگاههای تولید در
زنجیره ارزش باید شناس��ایی شوند و اگر مشکل
آنها تامین س��رمایه در گردش ریالی است ،باید
در اولویت دریافت تس��هیالت باشند .البته،باید
پذیرفت که شناسایی بسیار دشوار است .معموال
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رانتجوی��ان ک��ه از نفوذ و ارتباط��ات قویتری
برخوردارن��د ،ش��انس بیش��تری ب��رای دریافت
تس��هیالت دارند و بوروکراسی کشور همواره در
غربالگری بنگاهها ضعیف عمل کرده اس��ت .در
این شرایط ،برونسپاری شناسایی و اولویتبندی
بنگاهها در زنجیرههای تولید به استارتآپها یا
تشکلهای صنفی و تخصصی ميتواند یک راهحل
باش��د .البته ،باید توجه داش��ت که هر بنگاهی
شایس��ته حمایت و دریافت تس��هیالت نیست.
بنگاهی باید به نظام بانکی معرفی شود که بتواند
منابع را بازپرداخت کند و به حجم معوقات نظام
بانکی نیفزاید.
در کنار منابع خارجی ،س��ایر روشهای تامین
مالی نیز ميتواند در دستور کار قرار گیرد .برای
بنگاهه��ای ب��زرگ و صاحب توانای��ی ،از جمله
خودروس��ازان ،اس��تفاده از ابزار اوراق صکوک و
اوراق شرکتی قابل توسعه است .این امکان با توجه
به آغاز فعالیت شرکتهای رتبهبندی در بورس،
بیش از پیش فراهم شده است .همچنین ،اوراق
خری��د دی��ن ميتواند یک راه ت��ازه برای تامین
س��رمایه در گردش باشد .در این روش ،بنگاهها
ميتوانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را
پیش از سررسید دریافت کنند.
برای کاهش س��رمایه در گ��ردش مورد نیاز در
بخش خریدهای داخلی،تس��هیل استفاده از LC
داخلی توسط شبکه بانکی باید دنبال شود .دراین
مورد ،پذیرش  LCداخلی از س��وی شرکتهای
بزرگ تامینکننده ،از جمله فوالدسازان ميتواند
از طریق وزارت صمت دنبال شود تا فشار بنگاهها
به نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش کاهش
یافت .همچنین ،بانک مرکزی ميتواند در چارچوب
سیاستهای پولی خود ،با ورود و مداخله در بازار
اوراق شرکتی ،نرخ تامین مالی را برای بانگاههای

تولیدی کنترل کند و نقدپذیری اوراق شرکتی را
نیز افزایش دهد.برای تامین سرمایه در گردش مورد
نیاز پیمانکاران دولت ،اوراق بهادارسازی بدهیهای
دولت که به عنوان بخشی از بسته اصالحات اقتصاد
کالن ذکر ش��د ،ميتواند کارگش��ا باشد .درحال
حاضر ،حجم انبوهی از بدهیهای بالتکلیف دولت
در ترازنامه پیمانکاران دولت انباشته شده است که
تعیین تکلیف ،اوراق بهادارسازی برای آنها ميتواند
ای��ن بدهیها را نقدپذیر کند و از مش��کالت این
پیمانکاران بکاهد.
افت تقاضای داخلی
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،در حال
حاضر رکود به س��مت تقاضای اقتصاد س��رایت
کرده است و تقویت تقاضا در بخشهایی که در
س��مت عرضه ظرفیت افزایش تولید دارند ،البته
در چارچوب سیاستهای ثباتبخشی به اقتصاد
کالن ،باید در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد.
به نظر میرس��د که بخش مسکن ،با توجه به
روابط عمیق پیش��ینی و پسینی آن و وابستگی
اندک به مواد اولیه وارداتی ،ظرفیت ایجاد تحرک
در اقتصاد کشور و جبران بخشی از افت تقاضای
داخلی را دارد .پیش��نهاد ميش��ود دولت بسته
سیاس��تی و ویژهای برای ایجاد تحرک در بخش
مسکن تدارک ببیند.
توقف مداخالت مخرب دولت در بازارها
وقت��ی ی��ک کش��ور ب��ه دلی��ل اش��تباهات
سیاستگذاری دولت ،با افزایش نرخ تورم روبهرو
ميش��ود ،معموال از چنین دولتی انتظار میرود
که ادامه اش��تباهات خود ،برای کنترل تورم به
س��رکوب قیمتها و فشار به بنگاههای تولیدی
روی بی��اورد .این تجرب��ه ،تنها مختص به ایران

نیس��ت .در این مجال  ،به سیاسگذاران محترم
توصیه میشود تجارب مکرر خود در گذشتهای
نه چندان دور را در کنار دههها تجربه بينالمللی
به یاد بیاورند .واقعیت آن است که این سرکوبها
نهتنها در کنترل تورم موثر نبودهاند ،بلکه از طریق
فشار به بنگاههای تولیدی و تشدید رکود ،بر عمق
مشکالت اقتصادی افزودهاند.
در ش��رایطی ک��ه بنگاههای تولی��دی با دهها
مشکل ریز و درش��ت مرتبط با تحریمها دست
و پنجه نرم ميكنند ،شایس��ته نیس��ت فش��ار
مضاعفی از ناحیه دولت به آنها وارد شود .البته،
تجرب��ه صنعت خودرو در س��ال  1397نش��ان
ميدهد که دولت این ظرفیت و شجاعت را دارد
که در سیاس��ت اشتباه خود تجدیدنظر کند .با
اعالم سیاس��تگذاری خودرو در سطح  5درصد
زیر قیمت بازار ،این دغدغه و نگرانی در صنعت
خودرو مرتفع گردید و خودروسازان روی تامین
م��واد اولیه وکاالهای واس��طهای مورد نیاز خود
متمرکز هس��تند .امید است که این سیاست به
س��ایر صنایعی که هنوز مشمول قیمتگذاری
دستوری هستند نیز تسری پیدا کند.
الزامات تحقق حداکثری
همانطور که اشاره شد یکی از فرصتهای ناشی
از تحری��م برای بخش تولید ،جایگزینی تولیدات
داخلی با واردات اس��ت .طی چند دهه گذش��ته،
جایگزینی واردات یک استراتژی توسعه صنعتی
ج��ذاب برای کش��ورهای در حال توس��عه بوده
اس��ت .برزیل ،هند و ایران ،پرچمداران استراتژی
جایگزینی واردات در دهه  1960و  1970میالدی
بودهاند .اما گذر زمان ،ناکارایی این استراتژی را در
ایجاد توسعه صنعتی پایدار به اثبات رسانده است.
بنگاههایی که تحت حمایتهای گلخانهای دولت
در این رژیم سیاستگذاری توسعه پیدا ميكنند،
هرگز نميتوانند به بلوغ و رقابتپذیری در بازارهای
جهانی دست پیدا کنند و اینچنین صنایعی ،همواره
برای تداوم حیات به حمایتهای دولت نیاز دارند.
در صورتیکه کشور در شرایط طبیعی قرار داشت،
ی جایگزینی واردات با مختصات تجربه شده
پیگیر 
آن هرگز توصیه نمیشد .اما شرایط ویژه کشور و
محدودیتهای ناخواسته تحریمی ،اقتضائات خاص
خود را دارد و سیاس��تهای ویژهای را میطلبد.
در ای��ن ش��رایط ،ض��رورت دارد که با ش��ناخت
آسیبهای استراتژی جایگزینی واردات ،برنامهریزی
صنعتی کشور به گونهاي هدایت شود که صنایع
و محصوالتی که توسعه مییابند ،برخالف تجربه
گذشته ،بعد از رفع تحریمها نیز پایدار و رقابتپذیر
باقی بمانند و پشتوانهای برای صنعت وتولید کشور
باشند .الزامات این مهم به قرار زیر است:
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 -1اولویتبندی براساس مزیتهای نسبی کشور:
سیاستگذاران وفعاالن اقتصادی باید این سوال را
بپرسند که به چه دلیل تولید داخلی یک کاال پیش
از برقراری تحریمها در کشور شکل نگرفته ویا سهم
قابل توجهی از بازار یک کاال دراختیار محصوالت
خارجی بوده است؟ آیا اساسا کشور در تولید این
محصوالت فاقد مزیت نسبی بوده است؟آیا به دلیل
نیاز به حجم باالی سرمایهگذاری ،یا تکنولوژی باال،
تولید این کاال به سرمایهگذاری شرکتهای خارجی
و ورود تولیدکنندگان مطرح بينالمللی نیاز دارد؟
یا اینکه کاهش مصنوعی نرخ ارز حقیقی،مانع از
توجیه اقتصادی تولید این محصول در کشور شده
است و در صورت اتخاذ سیاستهای ارزی حامی
تولی��د و صادرات،حتی با رفع تحریمها نیز امکان
تداوم تولید آن کاال در کش��ور وج��ود دارد .آیا با
ظرفیتهای تولیدی موجود امکان تولید محصول،
یا افزایش تولید آن وجود دارد ،یا برای تولید آن،
کشور به سرمایهگذاری در ماشینآالت و صرف چند
س��ال زمان نیاز دارد؟ این محصول تا چه حد در
زنجیره ارزش دارای اهمیت است؟ آیا امکان تامین
و واردات پایدار این محصول ،حتی با وجود تحریم
وجود دارد؟ تولید داخلی این محصول تا چه حد
برای کش��ور دارای اهمیت راهبردی است؟ پاسخ
به این س��واالت ذهن سیاستگذار و البته ،فعاالن
اقتصادی را نسبت به اولویتهای جایگزینی واردات
در شرایط تحریم روشن خواهد کرد.
 -2تمرک��ز بر افزایش تولید کاالهایی که پیش
از این تولید داخلی داش��تهاند .برای بس��یاری از
محص��والت وارداتی ،از جمل��ه محصوالت نهایی
مصرفی خانوارها ،تولیدات داخلی کاالهای مشابه
خارجی وجود داشته است .در این بازارها ،تقویت
تولیدکنندگان داخلی،کمک به تامین سرمایه در
گردش آنها و تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد
اولیه و واسطهای ،ميتواند راهگشا باشد.
 -3تقویت برندهای داخلی و تولیدات کارخانهای:
در برخ��ی از محصوالت مانند پوش��اک و کیف و
کفش ،از دست رفتن سهم بازار محصوالت داخلی
در دوره پی��ش از تحریم ،عالوه بر سیاس��تهای
نادرست ارزی ،ناشی از ضعف در برندسازی و تولید
کارخانهای بوده است .بسیاری از تولیدات پوشاک،
کیف و کشف کشور ،در کارگاههای کوچک و سنتی
انجام ميش��ود .در نتیجه ،صرفه به مقیاس الزم
برای سرمایهگذاری روی برندسازی ،طراحیهای
منحصر به فرد و منتاسب با سلیقه بازار و بازاریابی
و تبلیغات ایجاد نميشود .در نتیجه ،محصوالت
عمدتا با کپیبرداری از برندهای خارجی تولید وبه
بازار عرضه ميشوند .هر چند که محدودیتهای
تحریمی ،به طور طبیع��ی باعث افزایش تولید و
رونق این بنگاههای کوچک شده و ميشود،اما این

سبک از تولید پایدار نیست و بعد از رفع تحریمها
مجددا دچار رکود خواهد شد .لذا ،پیشنهاد ميشود
وزارت صمت روی حمایت از تولیدکنندگان صنعتی
و صاحب برند تمرکز کند و نیاز بازارهای داخلی را
از طریق افزایش تولید این دست از تولیدکنندگان
تامین نماید.
الزامات توسعه صادرات در شرایط تحریم
همانطور که اشاره شد ،جهش ارزی و افزایش
نرخ ارز حقیقی ،فرصت خوبی برای جهش صادرات
کاالها و خدمات تولیدی کشور ایجاد کرده است.
البته ،فرصت توسعه صادرات را باید از پدیده افزایش
قاچاق معکوس کاالها از کشور جدا کرد .به علت
سیاس��تهای نادرس��ت دولت در قیمتگذاری
دس��توری کاالها ،میان قیمت کاالهای مشابه ،به
ویژه ارزاق عمومی و کاالهای اساسی و سوخت ،در
داخل و خارج از مرزهای کش��ور اختالف فاحشی
ایجاد شده است .این وضعیت ،انگیزه باالیی را برای
قاچاق کاال به کش��ورهای همسایه و یا سفر اتباع
کشورهای همسایه به ایران با انگیزه خرید ارزاق
عمومی ایجاد کرده است .همان طور که اشاره شد،
سیاست قیمتگذاری دستوری به شیوه کنونی،
به ویژه در این ش��رایط حساس ،منجر به سرریز
منابع محدود کش��ور به خارج ميش��ود و بدون
اینکه نتایج مورد انتظار را در بهبود معیشت اقشار
ضعیف جامعه در پی داشته باشد ،باعث هدررفت
منافع و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد .اما بدون
در نظر گرفتن مداخالت قیمتی دولت نیز افزایش
نرخ ارز حقیقی باعث افزایش سودآوری و توجیه
اقتصادی صادرات ش��ده است .دولت باید با اتخاذ
مجموعهای از سیاستها ،از صادرکنندگان کشور
حمایت و آنها را تقویت نماید .در ادامه به برخی از
این اقدامات اشاره خواهد شد.

 -1تس��هیل تجارت با همسایگان :باید اذعان
کرد که کش��ورهای همسایه ،مهمترین مقاصد
صادرات کاال و خدمات تولیدی کشور و دروازه
تداوم صادرات در ش��رایط تحریم هستند .فراتر
از آن ،برخورداری کش��ور از همسایگان متعدد
و ه��زاران کیلومت��ر مرز خاک��ی و آبی ،فرصت
طالیی را ب��رای کماثر ک��ردن محدودیتهای
ناش��ی از تحری��م برای تجارت خارجی کش��ور
ایجاد کرده اس��ت .در این شرایط ،همت دولت
باید بر تسهیل هر چه بیشتر تجارت با کشورهای
همسایه باش��د .توجه ویژه به تکمیل و توسعه
زیرس��اختهای تجارت از قبیل راهها ،مرزها و
پایانهه��ای مرزی و بنادر ،بای��د در اولویت قرار
گیرد .به عالوه ،سفارتخانهها و کنسولگریهای
ایران در کش��ورهای همس��ایه ،بای��د به محلی
برای خدمترس��انی به تجار و بازرگانان ایرانی
تبدیل شوند.
 -2توس��عه وتقویت صادرات مجدد محصوالت
ایرانی از کشورهای همسایه :در شرایطی که ایران
با محدودیتهای س��خت تحریمی مواجه اس��ت،
همسایگان ما عضو سازمان تجارت جهانی هستند
وبه س��هولت امکان تجارت ب��ا اقصی نقاط جهان
را دارند .در این ش��رایط ،س��رمایهگذاری مشترک
تولیدکنن��دگان ایران��ی در ش��هرکهای صنعتی
کش��ورهای همسایه و تبدیل همسایگان به پایگاه
صادرات مجدد محصوالت ایرانی به دنیا ،یک ظرفیت
بالقوه برای توسعه صادرات کشور در شرایط تحریم
اس��ت و حتی میتوان از این ظرفیت برای تامین
کاالها و مواد اولیه مورد نیاز کشور نیز استفاده کرد.
درحوزه توریس��م درمانی نی��ز ظرفیتهای
کش��ور قابلتوجه و نیاز کش��ورهای همسایه
ب��ه ای��ن خدم��ات ف��راوان اس��ت .در ای��ن
ش��رایط استانداردس��ازی خدمات درمانی در
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بیمارس��تانهای کشور و متناسبسازی آن با
نیاز اتباع س��ایر کش��ورها ،از اهمیت کلیدی
برخوردار است .در حال حاضر ،مدل پرداخت
هزینهه��ا در مراک��ز درمانی ای��ران به صورت
پرداخ��ت ب��ه ازای هر خدم��ت (Fee-for-
 )serviceاس��ت .در ای��ن م��دل ،برای یک
بیمار روش��ن نیس��ت که در نهایت برای یک
خدمت درمانی مشخص ،مانند پیوند کلیه ،در
مجموع چقدر هزینه بای��د بپردازد .زیرا بابت
تکتک آزمایشها و عکسبرداریها و هتلینگ
وعمل جراحی بای��د هزینه مجزا بپردازد .این
درحالی اس��ت که مدل پرداخ��ت متداول در
توریسم درمانی ،پرداخت برای بسته خدمات
( )Bundledpaymentاست .در این روش،
متوسط هزینه خدمات مورد نیاز بابت یک بسته
درمانی از بیمار دریافت ميشود .اخیرا وزارت

ب��رای واردات کاالهای دارای مجوز و نرخ
ارز ب��ازار آزاد برای معامالت عموماً نقدی
است .هدف دولت از استمرار تخصیص ارز
با نرخ  4200تومان ،جلوگیری از افزایش
قیمت ارزاق عمومی و کاالهای پرمصرف
در س��بد خانوار بیان شده است .دولت با
این استدالل که در تولید برخی محصوالت
از نهادههای وارداتی مش��مول ارز 4200
تومانی استفاده شده،صادرات این دسته
از کااله��ا را ممنوع کرده اس��ت .هر چند
که بررس��ی تغییرات قیمت این دسته از
کاالها نشان ميدهد که سیاست حمایتی
دولت در دستیابی به هدف کنترل قیمتها
ناکام بوده است .اما ممنوعیتهای مقطعی
ص��ادرات کااله��ا باعث از دس��ت رفتن
بازاره��ای صادراتی کش��ور و ضرر و زیان

بهداش��ت دس��تورالعمل تغییر مدل پرداخت
هزینهه��ای درم��ان برای اتب��اع خارجی را از
پرداخت به ازای هر خدمت ،به پرداخت برای
بس��ته خدمات به ش��بکه درمانی کشور ابالغ
کرده است .تسریع در اجرای این دستورالعمل
در کنار ایجاد خدمات جانبی شفاف و استاندارد
از مب��دا تا مقصد به بیم��اران و همراهان آنها،
ميتواند یک جهش در توریسم درمانی کشور
ایجاد کند.
 -4اص�لاح دس��تورالعمل ارزی و رف��ع
ممنوعیته��ای صادرات��ی :در این مجال
قصد مرور سیر تحوالت سیاستهای ارزی
دولت در جریان بحران ارزی سال  1397را
نداریم .اما نظام ارزی که در دی ماه سال
 1397در حال اجراست ،شامل نرخ 4200
تومان برای تعداد مح��دودی از کاالهای
اساسی و نهادههای تولید ،نرخ سامانه نیما

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ميشود.
اصالح سیاس��تهای حمایت��ی دولت از
حمای��ت قیمتی به حمایت مس��تقیم از
خانوارها و واگذار کردن امر تعادلبخشی
ب��ه بازارهای داخلی و صادراتی به تجار و
فعاالن اقتصادی،منجر به تثبیت بازارهای
داخل��ی در کنار رونق تولید و صادرات در
این شرایط خطیر اقتصادی خواهد شد.
 -5تجدیدنظر در دستورالعمل پیمانسپاری
ارزی صادرکنن��دگان :در ش��رایطی ک��ه
چشمانداز روابط بينالمللی بیثبات است و
انگیزه برخی خروج س��رمایه از کشور وجود
دارد ،دور از انتظار نیست که صادرکنندگان
بخواهند بخش��ی از مناب��ع ارزی خود را در
خارج از کش��ور نگاه دارند و به اصطالح ،ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگردد.
اما بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشته

باشد که نرخ ارز،متناسب با وضعیت عرضه
وتقاضای ارز تعدیل ميشود و در نرخ تعادلی،
نیاز ارزی کشور از سوی صادرکنندگان تامین
خواهد شد .ریشه نگرانی سیاستگذار ارزی که
منجر به سختگیری در سیاست پیمانسپاری
ارزی ش��ده اس��ت ،نرخگذاری دستوری در
س��امانه نیما و پایین نگاه داشتن مصنوعی
نرخ در این بازار است .در این شرایط ،طبیعی
است که بازگرداندن ارز به سامانه نیما منجر
به ضرر و زیان صادرکننده خواهد شد .زیرا
او برای تامین بسیاری از مواد اولیه خود در
بازار داخلی ،باید متناسب با نرخ ارز آزاد پول
پرداخت کند .بنابراین ،با پذیرش واقعیتهای
بازار ارز کش��ور از س��وی بانک مرکزی ،ارز
صادرکنن��دگان نی��ز به چرخ��ه اقتصاد باز
خواهد گشت .در مورد صادرکنندگان عمده
مانند صنایع پتروشیمی ،کانیهای فلزی و
فلزات اساسی ،استدالل بانک مرکزی برای
اجب��ار این بنگاهها به عرضه ارز در س��امانه
نیم��ا ،برخورداری آنها از خ��وراک و انرژی
ارزانقیمت است .در این موارد نیز بهتر است
دولت نس��بت به دریافت مستقیم مالیات از
این بنگاهها متناس��ب با سودآوری آنها و یا
اص�لاح نحوه نرخگذاری م��واد اولیه ،انرژی
وخوراک دریافتی آنها اقدام کند .در مجموع،
به نظر میرسد اجبار بنگاهها به فروش ارز با
نرخ دستوری ،نتیجهای جز تخریب سازوکار
س��ینگالدهی ن��رخ ارز ،تضعیف صادرات و
نوعی خودتحریمی در شرایط خطیر کنونی
به دنبال نداشته باشد.
 -6حمای��ت از ص��ادرات متش��کل و دارای
برن��د :در بازارهای جهانی ش��ده و به ش��دت
رقابت��ی کنون��ی ،دیگ��ر نمیتوان ب��ه اتکای
شیوههای سنتی تولید ،بازاریابی و فروش ،در
بازارهای داخلی و بينالمللی حضور داشت .به
کارگیری فناوریهای بهرهوری تولید ،نیازمند
افزایش ظرفیت تولید و بهرهگیری از صرفه به
مقیاس اس��ت .در شرایط کنونی ،ممکن است
تولیداتی که فاق��د ظرفیتهای رقابتپذیری
و بق��ای بلندمدت در بازار هس��تند ،به دلیل
شرایط خاص ناش��ی از تحریم امکان افزایش
تولی��د و ص��ادرات پیدا کنند ،ام��ا دولت باید
در تدوین سیاس��تهای حمایتی خود به این
نکته توجه داش��ته باشند که تولیدکنندگان و
صادرکنندگانی که حداقل استانداردهای الزم
برای رقابتپذیری پایدار در بازارهای جهانی را
دارند ،یا در مسیر دستیابی به این استانداردها
هس��تند ،شایستگی حمایت دارند و ميتوانند
به ارتقای اقتصاد ملی کمک کنند.
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غرب
تکه تکه شدن غرب در رویارویی با ایران
شیما ستوده
عضو هیأت تحریریه
ایاالت متحده آمریکا در  4دهه تازه سپری شده تاریخ معاصر خود فراز و
نشیبهای نفسگیری را تجربه کرده است .این کشور کوهپیکر جهان در این
 4دهه ضمن اینکه توانسته است بر اردوگاه سوسیالیستی و کمونیستی جهان
به رهبری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی غلبه و جلوی نفود کمونیسم
را بگیرد اما در آسیا با سدهای تازه مواجه شده است .یکی از سدهای آسیایی
که معضل آمریکا شده است کشور بزرگ چین به رهبری حزب کمونیست
چین است .این کشور با استفاده از فضایی که اقتصاد آزاد جهان برایش تدارک
دیده بود در یک دوران طالیی وبا نرخ رشدهای  10درصدی خود را به پله
دوم اقتصاد جهان و آن هم با فاصله بعید نسبت به ژاپن برساند و پشت سر

آمریکا بایستد .این کشور یک معضل بزرگ برای آمریکا به حساب میآید .اما
نظام سیاسی حاکم بر آسیا در چهار دهه اخیر و در حالی که قدرت سیاسی
این کش��ور میان جمهوریخواهان و دموکراتها دس��ت به دست شده است
با نظام سیاس��ی برخاسته از انقالب اسالمی در ایران نیز معضل حلناشده
پیدا کرده است .نظام سیاسی حاکم بر ایران با استناد به قانون اساسی و با
استناد به شعارهای انقالبیون ،خواستار «استقالل» در سیاست خارجی بوده
و هس��ت .انقالبیون ایران باور داشتند و هماکنون نیز رهبری سیاسی ایران
باور دارد که نظام سیاسی آمریکا نميتواند و نمیخواهد با یک ایران مستقل
سازگاری کند و به همین دلیل با انقالب ونظام دشمنی دارد .از طرف دیگر
رهبری سیاسی در آمریکا معتقد است ایران میخواهد با قدرت فرهنگی و
قدرت نظامی و سیاسی خود اقتدار آمریکا را به چالش بکشاند و این کشور
را تضعیف کند .و این هدف را در خاورمیانه دنبال میکند .این دیدگاهها در
 4دهه اخیر ما موجب ش��ده است که دیوار بیاعتمادی میان دو کشور هر
روز ضخیمتر شده وبه جایی برسند که سختترین تدابیر علیه اقتصاد ایران
به کار گرفته شده است.
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زیر بلیت آمریکا نمیروند
بهاضافه یک با ایران سایه انداخته بود .از همان هنگام،
کشورهای آلمان ،بریتانیا و فرانسه تالش خود را برای
نجات توافق هستهای آغاز کردند؛ تالشی که میبایست
با ایجاد یک نهاد ویژه ،تراکنشهای مالی بین ایران و
کشورهای اروپایی را ممکن سازد.
اعالم رسمی

18

رهبران آلمان و فرانسه سرانجام توانستند رأی رهبر
انگلس��تان را تا آخر ایستادگی بر اراده ترامپ مبنی بر
راه نینداختن س��ازوکار مالی برای تس��هیل مبادالت
تج��اری با ای��ران و مقابله با تحریمهای آمریکا خبر را
به دس��ت آورده و ای��ن نهاد را راهان��دازی کنند .این
روی��داد بزرگی در این روزهای پرآش��وب عصر جدید
اس��ت که ميتواند دس��تکم در سیاس��ت جهانی در
دستور بررسی قرار گیرد .آلمان با کمی مدارای بیشتر
نسبت به فرانسهای که برای جلوگیری از حمله آمریکا
به عراق حتی کار را به استفاده از حق وتو کشاند شاید
باورش��ان نمیشد بازهم انگلستان در آخرین گامهای
مقابله سیاس��ی اتحادیه با آمریکا آنها را تنها نگذارد
ام��ا این اتفاق افتاده اس��ت و این ب��رای اتحاد غولها
یک رخداد بزرگ اس��ت .بهاینترتیب اس��ت که امروز
خبرگزاری فرانس��ه از نهایی شدن سازوکار ویژه مالی
اروپا برای تس��هیل مبادالت تج��اری با ایران و مقابله
ب��ا تحریمهای آمریکا خبر داد .بر اس��اس این گزارش
«س��ازوکار حمایت از مبادالت تجاری» توسط آلمان،
فرانسه و بریتانیا نهایی شده امروز پنجشنبه 11بهمن
1397ا به صورت رس��می ثبت ميشود .با اینکه هنوز
جزییات رسمی از نحوه عملکرد این سازوکار وجود ندارد
اما گفته ميش��ود که مقر این گروه در پاریس فرانسه
مس��تقر خواهد بود و مدیریت اجرایی آن را آلمان بر
عهده دارد ،بریتانیا نیز ریاست کمیته نظارت را بر عهده
خواهد داشت .همچنین این گروه در آلمان نیز شعبه
خواهد داشت .به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر این
سازوکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان
است .قرار است وزیران خارجه سه کشور آلمان ،فرانسه
و بریتانیا در حاشیه نشست بوداپست یک بیانیه مشترک
دراینباره صادر کنند .منابع اولیه مالی این س��ازوکار
که «اينستكس »Instexیا «ابزار حمایتی از تبادالت
تج��اری» Instrument in Support of Trade
 Exchangesنامیده شده است توسط فرانسه ،آلمان و
بریتانیا ،سه کشور اروپایی امضاء کننده توافق بینالمللی

هس��تهای با تهران تأمین خواهد شد .چین ،روسیه و
آمریکا دیگر امضاکنندگان توافق هستهای سال ۲۰۱۵
به شمار میروند ،این در حالی است که دونالد ترامپ
پس از تصدی پس��ت ریاست جمهوری ،کشورش را از
ای��ن توافقنامه خارج و مجازاته��ای تازهای را بر ضد
ای��ران اعمال کرد .واش��نگتن در واکن��ش به اجرایی
شدن قریبالوقوع س��ازوکار مالی اروپا برای دور زدن
تحریمهای آمریکا به کش��ورهای اروپایی در خصوص
تبعات این تصمیم هش��دار داده است .بانکدار باسابقه
آلمانی سرپرس��ت کانال مالی «س��ازوکار ویژه مالی»
اتحادی��ه اروپا بانام جدید «اب��زار حمایت از مبادالت
تجاری» رسما کار خود را شروع کند .بانکدار باسابقه این
کشور سرپرستی کانال ویژه مالی اروپا برای ایران جهت
دور زدن تحریمهای آمریکا را بر عهده خواهد گرفت.
قرار است در اجالس وزیران امور خارجه کشورهای عضو
اتحادیه اروپا در بخارست ،آغاز فعالیت «سازوکار ویژه
مالی» رسما اعالم شود .خبرگزاری آلمان  dpaسحرگاه
خبر از شروع رسمی کار این نهاد مالی داده است .گفته
ميشود که دفتر این نهاد مالی ویژه در پاریس خواهد
بود .به گزارش ش��بکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان،
نام این نهاد مالی به INSTEX (Instrument in
 )Support of Trade Exchangesب��ه معن��ای
«اب��زار حمای��ت از مبادالت تج��اری» تغییر میکند.
نشریه اش��پیگل آلمان با استناد به اطالعات دریافتی
خود مینویس��د ،پر فیش��ر ،بانکدار باسابقه این کشور
سرپرستی کانال ویژه مالی اروپا برای ایران جهت دور
زدن تحریمهای آمریکا را بر عهده خواهد گرفت .او که
 ۶۹سال دارد پیشازاین مدیریت کومرتسبانک آلمان را
بر عهده داشته و قرار است سریعا سرپرستی کانال مالی
موسوم به ( INSTEXابزار حمایت از مبادالت تجاری)
را بر عهده بگیرد تا زمینه تجارت شرکتهای اروپایی با
ایران فراهم آید .پس از خروج آمریکا از برجام و تجدید
تحریمهای مالی جمهوری اسالمی ایران از سوی دولت
ترامپ ،خطر شکست بر توافق هستهای کشورهای پنج

خبرگزاری آلمان در گزارش خود اعالم کرده است که
زمان شروع به کار این نهاد ویژه مالی فرا رسیده است.
قرار اس��ت روز پنجشنبه  ۱۱بهمن ایجاد این نهاد ویژه
مالی از س��وی کشورهای آلمان ،فرانسه و بریتانیا رسما
اعالم شود .این در حالی است که دولت آمریکا بار دیگر
اعالم کرده است که همه شرکتها و کشورهایی را که
ب��ا ایران معامله کنند ،مجازات خواهد کرد« .س��ازوکار
ویژه مالی» قرار است مبادله کاال و خدمات با جمهوری
اسالمی ایران را ممکن سازد .این نهاد نقش رابط را بین
دولت و بخش خصوصی ایران و شرکتهای اروپایی ایفا
میکن��د .بهاینترتیب ،ایران پ��ول صادرات نفتی و غیر
نفتی خود را به ش��کل کاال و خدمات از سوی این نهاد
مال��ی دریافت میکند .خبرگزاری آلمان در مورد نحوه
عملکرد این «س��ازوکار ویژه مالی» چنین نوشته است:
«به عنوان مثال ایران ميتواند نفت و سایر کاالهای خود
را به کشورهای اروپایی صادر کند .پول این صادرات اما
از طریق ش��بکه بانکی به ایران پرداخت نميشود ،بلکه
به شرکتهای اروپایی پرداخت ميشود .به شرکتهایی
که مثال دارو ،مواد غذایی و فرآوردههای صنعتی به ایران
میفروشند» .با این راهکار ،جایگزینی برای قطع شریان
مالی ایران با شبکه جهانی سوئیفت ایجاد ميشود و نوعی
مبادله پایاپای توسط این نهاد ویژه مالی ممکن میگردد.
مشکالت موجود

در گ��زارش خبرگزاری آلمان در باره راهاندازی این
«سازوکار ویژه مالی» در عین حال به ابهامات موجود
بر س��ر عملکرد این راهکار مالی نیز اشاره شده است.
مهمترین مانع این نهاد مالی ویژه آن است که این نهاد
نميتواند مانع از تحری م و مجازات شرکتهای اروپایی از
سوی آمریکا گردد .بنابراین این نهاد مالی تنها در مورد
آن دس��ته از شرکتهایی عمل میکند که هیچگونه
فعالیت اقتصادی با شرکتهای آمریکایی ندارند.هایکو
م��اس ،وزیر ام��ور خارجه آلمان نیز در نشس��ت روز
پنجشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در بخارست حضور خواهد داشت.هایکو ماس ،روز
دوشنبه در بروکسل از آغاز قریبالوقوع این راهکار مالی
خبر داده بود .این در حالی است که مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا در ماه سپتامبر سال گذشته اعالم
کرده بود که آمریکا دور زدن تحریمهای مالی ایران را
به هیچ شکلی نمیپذیرد.
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اينستكس همان برجام ميشود؟

درحالی که رهبری کاخ سفید و دولت ترامپ
پی��ش از این س��ازوکار مالی تدارک دیده ش��ده
اتحادی��ه اروپا ب��رای بازگذاش��تن راهی هرچند
باریک برای داد و ستد با ایران را ناکارآمد و فاقد
اثر واقعی میدانستند اما حاال به راه باریک تر این
نسخه یعنی اینس تکس نیزرضایت نمی دهند.
نماین��ده آمریکا دراتحادیه اروپا ش��رکتهای
اروپایی را در صورت تج��ارت با ایران بهاقدامات
تالفیجویانه تهدید کرده است .گوردون سوندالند،
تمامی ش��رکتهای اروپایی را که در چهارچوب
س��ازوکار اروپایی حمای��ت از تعامالت تجاری با
ایران (موسوم به اينستكس) با ایران تجارتی به
غیر از اقالم بشردوستانه کنند ،تهدید به اقدامات
شدید تالفی جویانه از سوی آمریکا کرد .گوردون
سوندالند گفت« :ما اینکونه شرکتها را شناسایی
ک��رده و آنها را مجازات میکنیم و بازار آمریکا بر
روی آنها مسدود خواهد شد » .بلومبرگ مینویسد
تهدیدهای هش��دار دهنده دیروز نماینده دونالد
ترامپ در بروکسل ،کارائی طرح اروپایی برای دور
زدن تحریمهای فراس��رزمینی آمریکا علیه ایران
را با پرس��شهای جدی روبهرو میکند .گوردون
سوندالند اعالم کرد که تهدید آمریکا به اقدامات
تالفی جویانه علیه شرکتهایی که با ایران تجارت
کنند ،نشانگر این واقعیت است که طرح ویژه اروپا
راکد و غیر قابل استفاده خواهد ماند.
نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا طرح ویژه اروپا
را به «برگ انجیری» تشبیه کرد که اتحادیه اروپا
برای نجات توافق اتمی به جمهوری اسالمی ایران
ارائه داده اس��ت .این تهدیدد آمریکا درشرایطی
برزبان میآید که درداخل ایران نیز اینس تکس
با مخالفت جدی منتقدان دولت مواجه شده است.
منتقدان دولت باورشان درظاهر این است که این
پیش��نهاد و راه نشان داده شده اروپایی بیشتر به

س��ود آنهاس��ت و آنها از ایران امتیاز میخواهند.
دراین ش��رایط اما دولت دوازدهم سردرگم نشان
میدهد و این س��ردرگمی عمدی یا س��هوی را
میتوان در گفتار مدیران دیپلماسی ایران جستجو
کرد .مدیران دیپلماس��ی ایران از یک سو انتقاد
میکنند که این اينستكس چیزی نیست که اروپا
وعده داده بود اما از سوی دیگرنمی خواهند همین
راه بازشده باریک نیز خواهند مسدود و کور شود.
تفسیر بلومبرگ

بلومبرگ مینویس��د :سه کشور اروپایی آلمان،
فرانس��ه و بریتانیا سهامداران س��ازوکار اروپایی
حمای��ت از تعامالت تجاری با ایران موس��وم به
اينستكس ساس ( )INSTEX SASهستند که
راهاندازی آن ماه گذشته در بیانیه مشترک وزرای
امور خارجه این سه کشور در رومانی اعالم شد .این
ساز و کار اروپایی سنگ زیربنای تالشهای اتحادیه
اروپا برای نگاه داش��تن ایران در توافق اتمی وین
است که در ژوئیه سال  ۲۰١۵میالدی میان ایران
و کشورهای ١+۵امضا شد .دونالد ترامپ در ماه مه
گذشته آمریکا را از این توافق خارج کرد و سپس
تحریمها را دوباره علیه ایران برقرار کرد .بلومبرگ
مینویسد :از هنگامیکه ایاالت متحده از توافق اتمی
خارج شد ،قدرتهای بزرگ پایبند به این توافق
(چین ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و بریتانیا) برای تأمین
قولهایی که برأس��اس توافق اتمی برای نیازهای
مال��ی و تجاری ایران داده بودند ،دچار دش��واری
ش��ده اند .در عمل ،ساز و کار اروپایی حمایت از
تعامالت تجاری با ایران با تأخیرهای بس��یار زیاد
همراه ش��د و در باره کارایی آن در جهت تشویق
و متقاعد کردن ش��رکتهای اروپایی برای تعامل
با ایران تردیدهای بسیاری وجود دارد .در همین
حال ،اقدام اروپاییها در این باره تنشهای موجود

بین اروپا و آمریکا را افزایش داده است .واشنگتن
اقدام اروپاییها را تالش برای خنثی کردن سازو
کار «فشارهای حداکثری» آمریکا بر ایران میداند.
ام��ا نباید فراموش کرد ،اهمیت بازار آمریکا برای
ادامه فعالیتهای شرکتهای اروپایی آنقدر حیاتی
اس��ت که آنها هیچگاه ریسکی را برای استفاده از
سازو کار اروپایی برای تعامل با تهران نمی پذیرند.
در ای��ن رابط��ه« ،دوگ دیویس��ون» حقوق��دان و
متخص��ص در تحری��م در دفت��ر حقوق��ی آمریکایی
«لینک لترز» به بلومبرگ میگوید که اکثریت نهادها
و شرکتهای غیرآمریکایی برای پرهیز از مخاطراتی
ک��ه نادیده گرفتن تحریمه��ای آمریکا ميتواند برای
آنها ایجاد میکند ،از نزدیک ش��دن به سازوکار ویژه
اروپایی برای تعامل تجاری و مالی با ایران خود داری
میکنن��د .اما ،آنچ��ه در آینده پی��ش خواهد آمد را
نمیت��وان پی��ش بینی ک��رد و آن به راهب��رد آینده
ش��رکتها و نهادهای��ی بس��تگی دارد ،که تا چه حد
میتوانند مخاطرات تحریمهای آمریکا را قبول کرده
و با ایران وارد تعامل ش��وند .آیا تعامل با ایران آنقدر
برای آنها ميتواند منافع داش��ته باشد که بازار آمریکا
را کال فراموش کنند؟بلومبرگ همچنین مینویس��د:
ساز وکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران ،احتماال یکی
از موضوعاتی خواهد بود که در اجالس آینده ناتو که
هفته آینده برگزار ميشود ،مورد بحث و تبادل نظر قرار
خواهد گرفت .همانگونه که میدانیم نحوه تأمین بودجه
این نهاد دفاعی بارها از سوی دونالد ترامپ مورد انتقاد
قرار گرفته و رئیسجمهوری آمریکا حتی تا آنجا پیش
رفته که کشورهای اروپایی را تهدید به خروج آمریکا
از این پیمان کرده اس��ت .گوردون سوندالند ،نماینده
رئیسجمهوری آمریکا در اتحادیه اروپا تلویحا اروپاییها
را تهدید کرد که ش��رکت آمریکا در این پیمان را به
عنوان یک اصل دائمی نباید دید .ساندلند گفت :چه
کسی ميتواند آینده را تضمین کند؟»
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جامعه اطالعاتی آمریکا سالیانه گزارش خود مبنی
بر«ارزیابی تهدیدات جهانی» آمریکا در سال پیش رو
را منتشر میسازد .آخرین سند ازایندست ،در ۲۹
ژانویه  ۲۰۱۹و پیرو جلسه استماع کمیته اطالعات
سنا منتشر شد.
دن کوتس ،رئیس «اطالعات ملی» این گزارش
را با همکاری  ۱۶سازمان و آژانس مجزای اطالعاتی
تهیهکرده اس��ت .این گ��زارش در دو بخش اصلی
شامل «تهدیدات جهانی» و «تهدیدات منطقهای»
تهیهشده است که بخش اول این گزارش ،تهدیدات
آمریکا را شامل حوزههای سایبر ،عملیات نفوذ آنالین
و مداخله انتخاباتی ،گس��ترش و تکثیر تسلیحات
کشتارجمعی ،تروریسم ،ضداطالعات ،فناوریهای
نوظه��ور و رقابتپذیری اقتصادی ،فضا و ضد فضا،
جرائم سازمانیافته فراملی و انرژی و امنیت انسانی
دانس��ته اس��ت و حوزه منطقهای نیز شامل چین
و روس��یه ،شرق آس��یا ،خاورمیانه و شمال آفریقا،
جنوب آسیا ،روسیه و اوراسیا ،اروپا آفریقا و نیمکره
غربی معرفی کرده اس��ت .گزارش حاضر در پی آن
است تا به این موضوع بپردازد که جامعه اطالعاتی
آمریکا ،چه تهدیداتی را از طرف ایران متوجه خود
میداند؟ بهعبارتدیگر ،سؤال آن است که آمریکا چه
تهدیداتی را در سال  ۲۰۱۹از سوی ایران انتظار دارد؟
تهدیدات ایران برای منافع آمریکا
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در ابتدای گزارش به کلیات تهدیداتی که آمریکا در
سال  ۲۰۱۹در پیش روی خود میبیند اشاره شد،
اما تهدیداتی که آمریکا از سوی ایران برای خود در
سال  ۲۰۱۹متصور ميشود ،کدامند .بهطور کل ،این
گزارش تهدیدات ایران برای آمریکا را ذیل  ۶دسته
کلیتر ذیل میداند :سایبری ،عملیات نفوذ آنالین
و مداخله انتخاباتی ،گس��ترش و تکثیر تسلیحات
کشتارجمعی ،تروریسم ،ضداطالعات و انرژی .ایران
در این س��ند ،اهمیت به نسبت بیشتری نسبت به
گزارش سال پیش جامعه اطالعاتی پیداکرده است
و در حوزههای مختلفی به آن توجه ش��ده است و
درواق��ع ،جامعه اطالعاتی آمریکا ،در س��ال ۲۰۱۹
تهدید بیشتری از جانب ایران را انتظار دارد .برخی
از تهدیده��ای ایران نظیر نفوذ منطقهای و حامیان
ایران خصوصا در کش��ورهای یمن ،سوریه و عراق
همچنان به روال سالهای قبل ادامه دارد .اما برخی
موارد دیگر ،تغییریافته اس��ت ک��ه همین موضوع
تهدید ایران را جدیتر ساخته است .ایران در بحث
س��ایبری در سال گذشته صرفا به لحاظ جاسوسی
سایبری تهدید تلقی میشد و انتظار حمله سایبری
از ایران نبود .اما در سال  ،۲۰۱۹بحث سایبری ایران
چندبعدی شده است .حمالت سایبری ایران خصوصا

نسبت به زیرساختهای حیاتی آمریکا ،نفوذ ایران
در میان مقامات ،سازمانها و شرکتهای آمریکایی،
جاسوسی ،استفاده از رسانه جمعی و فضای اجتماعی،
نفوذ آنالین و تضعیف نهادهای دموکراتیک آمریکا
و نهایتا دخالت در انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا ،ازجمله
تهدیدات ایران در این رابطه تلقی میشوند که تغییر
توان ایران در حوزه سایبر ،از علل این پیچیدهترشان
تهدید س��ایبری ایران برشمرده شده است .موضوع
بعدی ،تهدید انرژی (شامل جریان انتقال آن ،قیمت
آن و منافع ناشی از آن برای کشورهای صادرکننده)
نیز بحث دیگری اس��ت که بازهم کلیش��های و در
ادبیات مختلف به آن پرداختهشده است .مورد آخر
نیز ،نقش دو کشور ایران و کوبا در بحث ضداطالعات
اس��ت .آمریکا معتقد است که ایران شهروندان این
کش��ور را ناعادالنه دس��تگیر میکن��د .در رابطه با
تس��لیحات کشتارجمعی ،از س��ال  ،۲۰۱۸دغدغه
آمریکا از هستهای شدن ایران ،حتی باوجود خروج
این کش��ور از برجام ،برطرف شده است و در رابطه
با توان هستهای واتمی ایران ،آمریکاییها دغدغهای
ندارند .در جلسه استماع دن کوتس نیز اذعان داشت
که« :ما باور داریم ایران در حال حاضر فعالیت مهمی
که منجر به تولید قطعه (تسلیحات) هستهای شود را
انجام نمیدهد…»( .که این موضوع در متن گزارش
اصالحش��ده و به واژه «ارزیابی» تبدیلشده است) .
درواقع این دوگانه باور /ارزیابی ،نکتهای است که این
نظر را تایید میکند .جالب اینجاست که کوتس در
صحبتهای خود در رابطه با مکزیک ،روسیه ،داعش،

افغانستان ،ترکیه و کره شمالی از واژه ارزیابی استفاده
کرده بود و برای ایران ،از «باور» استفاده کرد .از این
رو تنها دغدغه آنها ،مسأله موشکی ایران خواهد بود
که به باور آنها ایران بزرگترین زرادخانه موشکهای
بالستیک در منطقه را دارد .حتی برنامه فضایی ایران
نظیر ارس��ال ماهواره سیمرغ را نیز در همین راستا
تحلیل میکنن��د و هدف اصلی آن را ،تقویت توان
موشکی ایران میبینند .بحث تروریسم نیز به بیشتر
ب��ه نفوذ منطقهای ایران مربوط ميش��ود و مطلب
جدیدی نیس��ت .تنها نکته در این راستا این است
که آمریکاییها به ش��دت از هرگونه پیوند نظامی،
سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماع��ی و حضور بلندمدت
ایران در کشورهای منطقه ،خصوصا یمن ،سوریه و
عراق نگراناند .همچنین به بحث تکنولوژیهای روز
و توان دفاعی-نظامی ایران نیز ،اشارهای شده است
که نسبت درجه و موضوع تهدید آن ،تفاوت خاصی
با گذشته نداشته است.
تهدیدات آمریکا و اولویت ایران

قطعا در این نوشتار ،مجالی برای صحبت از برنامه
آمریکا برای ایران نیس��ت و به موضوع نوش��تار نیز
بی ارتباط میباشد ،اما آنچه میتوان به آن اشاره کرد،
اولویت آمریکا برای اقدام علیه ایران با توجه به سند
«ارزیابی تهدیدات جهانی  »۲۰۱۹است .آمریکا سه
هدف اصلی در رابطه با تهدیدات سال  ۲۰۱۹خود
علیه ایران دارد :توان س��ایبری ایران؛ توان موشکی
ایران؛ مسائل و امنیت داخلی ایران.
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آمری��کا ب��ا توجه به عللی که پیش��تر ذکر
شد ،از توان س��ایبری ایران نگران است و در
این راس��تا اقدام به تحریم کلیه اقالم ،نهادها
و اف��راد مربوط به توان س��ایبری ایران نظیر
مجموعهه��ای مرتبط با جن��گ الکترونیک
و س��ایبری ای��ران خواهد نم��ود .همچنین
احتمال جاسوس��ی در این ح��وزه نیز ،نظیر
حوزه موش��کی و هس��تهای که بس��یار حاثز
اهمیت هستند نیز بس��یار باالست .عالوه بر
ای��ن موضوعات و با توجه به نگرانی آمریکا از
شکلگیری کمپین نفوذ آنالین توسط ایران
بر علیه مخاطبین آمریکایی ،زیرس��اختها و
اکانته��ای ایران (حتی ب��ا هویت واقعی) در
ش��بکههای اجتماعی پرطرفدار آمریکا نظیر
فیس��بوک و توییتر ،مس��دود و یا در بهترین
حالت ،محدود خواهند ش��د و لذا باید شاهد
محدودیت و مسدودشدن اکانتهای بیشتری
از ط��رف آمریکاییه��ا خصوص��ا در نزدیکی
ب��ازه برگزاری انتخابا  2020آمریکا بود .طبق
گفته توییتر ،صرفا در آخرین اقدام این شبکه
اجتماعی ،حدود  ۲۶۰۰کاربر ایرانی مس��دود
شده اند .در رابطه با بحث موشکی نیز ،حصول
توافق موشکی قطعا از اولویت برخوردار خواهد
بود و در این راس��تا تالش میکنند اروپاییها
را بی��ش از گذش��ته با خود همراه س��ازند تا
بتوانند فشاری بیشتری در این زمینه بر ایران
وارد س��ازند .اروپا در مذاکرات خود در رابطه
با حفظ برج��ام (پس از خروج آمریکا از آن)،
بارها به موضوع موشکی اشاره کردهاند و به نظر
میرس��د این فشارها همچنان ادامه خواهند
داشت .اما مورد آخر و مهمترین موضوع ،بحث
سیاست داخلی ایران است .جامعه اطالعاتی
آمریکا ،ضمن اشاره به مشکالت اقتصادی در
ایران ،به مشکالت دیگری که این آشوبها را
تضعیف میکنند اش��اره کرده است و درواقع
این موارد را تهدیدی برای خود میداند .عدم
وجود انس��جام در بین ناآرامیهای داخلی در
ای��ران ،عدم وجود رهبری واحد در ناآرامیها
و عدم وجود حمایت گس��ترده از ناآرامیها از
سوی گروههای سیاسی و یا از این جمل ه اند.
به نظر میرس��د آمریکا در حال برنامهریزی
برای مدیریت بهتر ناآرامیها در سال ۱۳۹۸
است ولی پیش از آن ،به دنبال رفع مشکالت
و ضعفهای آشوبهای پیشین است .گرهزدن
مس��ائل سیاس��ی با قومیتی و ارتباط آنها با
مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ،و تشویق و
تحریک گروههای قومیتی ،البته با تکنیکهای
پیچیدهتر از گذشته ،عمده فعالیت آمریکا در
فضای داخلی ایران خواهد بود.
منبع  :پژوهشکده مطالعات راهبردی

عقل یوشکا فیشری

دو گروه افراطی در ایران و آمریکا برای رس��یدن به
هدفهای سیاس��ی خود اما با ی��ک روش و تاکتیک
پایههای برجام یا همان توافق گروه کش��ورها  5+1با
ایران را فروریختند .افراطیون ایرانی خواس��تار کسب
قدرت سیاسی درنهاد دولت بوده و هستند و قصدشان
از تضعیف برجام زمین گیرکردن دولت روحانی بوده و
هست تا دولت بعدی را در اختیار بگیرند.
افراطی��ون آمریکایی نیز برای اینکه انتخابات بعدی
ریاس��ت جمهوری در آمریکا را ببرند برجام را قربانی
کردند .تاکتیک هردو گروه افراطی این بود که بگویند
با برجام قرار براین بود که رخدادهایی را شاهد باشیم
اما آن رخدادها را نمیبینیم .افراطیون آمریکایی بهطور
مثال میگویند با برجام باید ایران دست از توسعه برنامه
موشکیاش برمی داشت و افراطیون ایرانی میگویند
با برجام قرار بود همه مسائل اقتصادی ایران حل شود.
بدیهی است این تاکتیک موثر واقع شده است و اکنون
ایران و آمریکا در بدترین وضعیت درمناس��بات خود
هستند .یوشکا فیشر سیاستمدار واقع بین آلمانی این
نکات را درباره رفتار آمریکاییها بازکاوی کرده و میگوید
برجام قرارنبود همه مسائل را حل کند .دیدگاه فیشر
دراین باره را به نقل از دویچهوله میخوانید:
رابطه اروپا و آمریکا پس از به قدرت رسیدن ترامپ
سرد شده است .وزیرخارجه اسبق آلمان معتقد است
با رفت��ن ترامپ ،وضعیت بهتر نميش��ود .او افزایش
قدرت نظامی اروپا را گریزناپذیر میداند و خواس��تار
حفظ توافق اتمی با ایران است .یوشکا فیشر وزیر اسبق
خارجه آلمان از جمله سیاستمداران اروپایی است که
س��الها پیش ایده مذاکره با ایران و رس��یدن به یک
توافق در مورد برنامه اتمی این کش��ور را مطرح کرد.
ت او بلکه  ۱۳س��ال
این مذاکرات اما نه در دوران وزار 
پس از آغاز مذاکرات ،سال  ۲۰۱۵میالدی در وین به
نتیجه رسید .توافق اتمی اما حال به یکی از مهمترین
اختالفات میان اروپا و آمریکا تبدیل شده است .تارنمای
اینترنتی مجله اشیپگل در مورد این توافق و در مجموع
بحران روابط اروپا و آمریکا با یوشکا فیشر ،وزیرخارجه
ب سبزها گفتگو کرده است .در این
اسبق آلمان از حز 
گفتگو از یوشکا فیشر پرسیده شده اروپاییها و آلمان
تا چه زمان میتوانند در برابر فشار آمریکا برای خروج
از توافق اتمی مقاومت کنند؟ فیشر در پاسخ پرسیده
است« :جایگزین این توافق چیست؟ خارج شدن از آن
به معنای بازگشت به جدل و مقابله با ایران است .خوب
با آن ،چه چیزی به دست میآید؟ آیا خروج از توافق
اتمی امکان کنترل بینالمللی فعالیتهای اتمی ایران را
بیشتر میکند؟ نه! قطعأ چنین امکانی تضعیف ميشود.
آیا خروج از این توافق تالش ایران برای دس��تیابی به

سالح اتمی را کمتر میکند؟ نه ،در عمل دست ایران را
باز میگذارد ».او در پاسخ به اشپیگل که پرسیده یعنی
اروپا باید همچنان برابر آمریکا ایستادگی کند؟ تأکید
کرده« :بله .ایده دس��تیابی به این توافق هرگز برای
این نبود که پاس��خی برای تمام مشکالت پیدا کنیم.
این توافق دربرگیرنده موضوعات محدود و خطرناکی
است که مربوط به تولید سالح اتمی ميشود .این توافق
ربطی به برنامه موشکی یا رفتار ایران در خاورمیانه ندارد.
اگر بنا بود در مورد همهچیز مذاکره کنیم که هرگز به
توافق نمیرسیدیم» .فیشر گفته است که ایران در زمان
تنش با غرب گامهای بلندی در ارتقا برنامه اتمی خود
و غنی س��ازی اورانیوم برداشته و غرب به اندازه کافی
زمان از دست داده است .او در ادامه گفته است« :حال
از هر کارشناس امنیتی بپرسید که نتیجه این توافق
چه بوده -از جمله کارشناسان واشنگتن -میگوید که
توافق پاسخگو بوده است .کوتاه آمدن اروپاییها در برابر
آمریکا در این مورد به نفع غرب نیست و اتفاقاً به نفع
اسرائیل هم نیست».
دوران تقسیم کار

او گفته است« :ترامپ نشانه است ،نه علت .این تغییر
با رفتن او ناپدید نخواهد ش��د .ما اروپاییها باید آمادگی
بیش��تری داشته باشیم تا به قدرت خودمان ،به خصوص
در مورد سیاستهای امنیتی تکیه کنیم .عالوه بر آن ،باید
در مورد تجارت آزاد ،سیاس��ت بهتری داشته باشیم .یاد
بگیریم که دیدگاه خودمان درمورد تجارت آزاد در عرصه
بینالمللی را بدون آمریکا هم به کرسی بنشانیم » .او در
نهایت در پاسخ به اشپیگل که پرسیده است آیا کشورهایی
اروپاییها به این مسائل آگاه هستند ،گفته است«:من تنها
یدانم که بسیاری از آلمانیها آگاه نیستند .برای ما ترامپ
م
پایان یک وقفه تاریخی است .آلمانیها بعد از ( ۱۹۴۵پایان
جنگ جهانی دوم) به دالیل موجهی صلحدوست شدهاند».
وزیرخارجه س��ابق آلمان تأکید ک��رده که اتخاذ چنین
موضعی برای آلمان ممکن بود چون ایاالت متحده آمریکا
امنیت این کشور را تضمین میکرد .این تضمین در کنار
به عهده گرفتن کارها و رویکردهای کثیف در جنگ سرد
از سوی آمریکا ،استراتژیای بود که نهایتا به اتحاد مجدد
دو آلم��ان در صلح و آزادی منجر ش��د .اما این وضعیت
برای ما به نوعی تقسیم کار بدل شده و بدعادت شدهایم
که البته دیگر نميتواند پایدار بماند .آلمان پس از ۱۹۴۵
خود را پس کشید و از سیاست جهانی شدن و سیاست
خارجی پایدار بر قدرت نظامی فاصله گرفت .اما اگر قرار
باشد اروپا در آینده مسئولیت بیشتری برعهده گیرد بدون
آلمان ممکن نخواهد بود .در نتیجه تغییر بزرگی در انتظار
ماست .من گزینه جدی دیگری نمیبینم».
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موگرینی از جنس متفاوت

رازها و رمزهای سیاست آمریکا و سیاست اتحادیه
اروپ��ا در برابر یک موضع مهم مثل برجام که یک
قرارداد دوجانبه میان ایران و گروه کشورهای 5+1
اس��ت را باید بعدها وباآش��کار شدن اسرار مگوی
امروز فهمید.
آنچه اما این روزها ش��اهد آن هستیم این است
ک��ه روس��ای دولتهای بزرگ اروپ��ای و مدیران
سیاست خارجی این اتحادیه و بهویژه خانم فدریکا
موگرینی محکم در برابر ترامپ و گروه جنگجوی او
ایستادهاند و نمیخواهند به درخواستهای آمریکا
برای بیرون رفتن از برجام عمل کنند .در ایران البته
بدبینترین دیدگاهها این است که اتحادیه اروپا و
آمریکا تقس��یم وظایف کرده و میخواهند نقش
پلی��س بد و پلیس خوب را بازی کنند اما به نظر
میرسد این داستان کشش ندارد و باید به داستان
پیچیدهتری فکر کرد .پرسش بسیار بااهمیت این
است که ایستادگی سفتوسخت اتحادیه اروپا برای
نجات برجام و ب��از کردن روزنههای برای تجارت
با ایران راه ورود ش��رکتهای کوهپیکر اروپایی به
کاروان سیاس��یون اروپایی را هموار میکند یا نه.
برخی دیدگاهها ب��اور دارند اگر ایران بتواند بازی
دیپلماتیک نیرومندتر و منعطفتری در برابر اروپا
داش��ته باشد و برخی گرههای سیاسی داخلی باز
ش��ود این احتمال افزایش مییاب��د .بههرحال و
باوج��ود اصرار رهبری کاخ س��فید اروپا حاضر به
پذیرش خواستههای آمریکا نیست.
مایک پومپئ��و ،وزیرخارجه آمریکا روز جمعه با
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپ��ا در بروکس��ل مالقات کرد .مای��ک پومپئو،
وزیرخارج��ه آمریکا روز جمعه با فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل
مالق��ات کرد .یک روز پس از آن که مایک پنس،
معاون رئیسجمهوری آمریکا از کشورهای اروپایی
خواست ازتوافق هس��تهای با ایران ،برجام ،خارج
شوند ،مقامهای اروپایی روز جمعه  ۲۶بهمن تاکید
کردن��د همچنان به این توافق پایبند خواهند بود.
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در نشس��ت امنیتی مونیخ گفت :معتقدم اگر
تالشهای اتحادیه اروپا و اعضایش بهویژه فرانسه،
آلمان و بریتانیا نبود ،مطمئنم توافق هس��تهای با
ایران خیلی وقت پیش از بین رفته بود .مس��ئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده است:
ما باور داریم (توافق هستهای با ایران) برای تامین
امنیت ما حیاتی و اساس��ی است .خانم موگرینی
بر تداوم پایبندی اتحادیه اروپا به توافق هس��تهای
با ایران تاکید کرد .در همین حال ،مایک پومپئو،
وزیرخارج��ه آمریکا روز جمعه با فدریکا موگرینی

در بروکس��ل مالقات کرد .مایک پنس همچنین
متح��دان اروپایی آمریکا را به تالش برای تضعیف
تحریمه��ا علیه ایران متهم کرد .به گزارش رویترز
مالقات مایک پومپئ��و و فدریکا موگرینی قبل از
انتقاد تند مایک پن��س از اروپاییها در کنفرانس
ورش��و برنامهریزی شده اس��ت .خانم موگرینی و
تعدادی از وزرای خارجه کش��ورهای اتحادیه اروپا
در آن شرکت نکردند .خانم موگرینی که در توافق
هستهای ایران و قدرتهای جهانی در سال ۲۰۱۵
نقش مهمی داش��ت در مقر اصلی اتحادیه اروپا از
مایک پومپئو استقبال کرد .او به سئوالی در مورد
واکنش به س��خنان دیروز مایک پنس پاسخ نداد.
رابرت پاالدی��و س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت در جریان مالقات یک ساعته مایک پومپئو و
فدریکا موگرینی که دوستانه و سازنده بود سخنان
مایک پنس مطرح نشد .او که مایک پومپئو را در این
سفر همراهی میکند در پاسخ به سئوالی در مورد
طرح موضوع سخنان مایک پنس و توافق هستهای
با ایران در این مالقات گفت «:این موضوع ابدا مطرح
نش��د» .او افزود :دو طرف در مورد توافق هستهای
با ای��ران نیز صحب��ت نکردند هر چن��د اقدامات
بی ثبات کننده حکومت ایران و ضرورت مقابله با
آن مطرح شد» .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
بیانیه جداگانهای گفت دو طرف در مورد ضرورت
همکاری نزدیکتر برای احیا دمکراس��ی در ونزوئال
توافق کردند .به گفته او در این مالقات پایان دادن
به جنگ در سوریه ،افغانستان و اوکراین و اجالس

آین��ده رهبران آمریکا و کره ش��مالی مورد بحث
قرار گرفت .س��خنگویان مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا تاکنون در مورد بیانیه سخنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا اظهار نظ��ری نکردند .خبرگزاری
رویترز میافزاید سخنان تند مایک پنس درمورد
آلمان ،فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه در کنفرانس
ورش��و بیانگر استراتژی آمریکا برای انزوای بیشتر
ایران است که به احتمال زیاد مناسبات واشنگتن
با قدرته��ای اروپایی را س��ردتر خواهد کرد .در
ماه اردیبهش��ت دولت آمریکا از توافق هستهای با
ای��ران (برجام) خارج و چند م��اه بعد تحریمهای
هس��تهای آن کش��ور علیه ایران از سرگرفته شد.
فدریکا موگرینی روز پنجش��نبه و قبل از انتش��ار
س��خنان مایک پنس در مقر نات��و گفت آمریکا و
اتحادیه اروپا در مورد برجام «دیدگاههای متفاوتی»
دارن��د و حفظ این توافق برای امنیت اروپا بس��یار
مهم است چون مانع توسعه سالحهای هستهای از
سوی ایران ميشود .قدرتهای اروپایی میگویند با
نگرانیهای آمریکا از دخالت ایران در جنگ سوریه و
یمن موافقند ولی خروج از برجام اشتباه بود و متعهد
ش��دهاند تا زمانی که ایران به تعهدات خود وفادار
بماند این توافق را حفظ خواهند کرد .اما در عمل
اکثر ش��رکتهای اروپایی با تبعیت از تحریمهای
آمریکا سرمایه گذاری و فعالیت در ایران را متوقف
کردهاند .فرانسه ،آلمان و بریتانیا در هفتههای اخیر
یک سازو کار مالی ویژه برای پرهیز از تحریمهای
آمریکا در معامله با ایران را تصویب کردند.
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کاراکاس

مصیبت کاراکاس

آنچه این روزها در کاراکاس و در س�ایر شهرهای ونزوئال
میگذرد را بدون تردید میتوان «مصیبت» خواند .مصیبت
کاراکاس را وقتی میتوان خوب فهمید که نگاهی به اقتصاد
شیلی درهمان آمریکای التین بیندازیم.
هوگو چاوز رهبر به خاک س�پرده ش�ده ونزوئلا با امید
بر برپایی سوسیالیس�م نوین از جن�س ونزوئالی ثروتمند
راهبردهایی را برای اداره اقتصاد و سیاس�ت کش�وربه کار
گرفت که حاال این کشور ثروتمند در خاک و خون غوطهور
شده است.
رهبری سیاس�ی ونزوئال در  5س�ال اخیر به جای اینکه
راه پرخطای رفته ش�ده از س�وی چ�اوز را اصالح کند و
تالش برای رسیدن به نقطهای امن برای اقتصاد ونزوئال را
پیش�ه خود سازد با ذهنی توهمی همان راههای پرخطای
دوس�ت و مری�دش را ادامه داد .اقتص�اد ونزوئال که روی

چاههای عمیق و پر از نفت خوابیده است اکنون به جایی
رس�یده که شهروندان بردبار این سرزمین فرار را بر قرار
ترجیح داده و به س�وی کلمبیا ،برزیل و سایر کشورهای
همسایه میروند.
ن�رخ ت�ورم در ونزوئال س�ر به آس�مان کش�یده و قدرت
خرید شهروندان به سرعت ذوب شده و چیزی برای خرید
نمیماند.
ش�هروندان ونزوئالیی حاال دو دس�ته ش�دهاند :گروهی
میخواهند مادورو بماند و گروه بیش�تری میخواهند نظام
اقتص�ادی که مادورو برپا کرده نابود ش�ود و جریان وگروه
دیگری بر سر کار آیند.مجموعه گزارشهایی که در روزهای
اخیر در رس�انههای گوناگون منتشر ش�ده نشان میدهد
مصیب�ت کاراکاس واقعی اس�ت و ممکن اس�ت از دل این
مصیبت توفانی دهشتناک برخیزد.
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شیلی ،ببر آمریکای التین است

سالهای اخیر برای شیلی آنقدر هم ببرسان
نبودهاس��ت .قیمت مس از سال  2014سقوط
ش��دیدی را تجربه کرد و این کاالیی اس��ت که
شیلی صادرکننده بزرگ آن به شمار میآید.
میچ��ل باچله رئیسجمه��وری چپگرای
شیلی در فاصله س��الهای  2014تا ،2018
کده��ای مالیاتی را بازنویس��ی و اتحادیههای
کارگ��ری را تقویت کرد و به دنبال آن قوانین
جدیدی وضع کرد .این زن یک هدف داشت:
کاه��ش نابراب��ری ،و در عینحال ب��ه دنبال
کسبوکار آرام هم بود .سرمایهگذاریها برای
چهار س��ال متوالی کاهش پیدا کردند .رشد

اقتصادی از متوس��ط 5درصد در دوران پس
از پینوشه به حدود  1.7درصد در فاصلههای
سالهای  2013تا  2017رسید.

ماه مارس بود که سباستین پینیهرا قدرت را از
خانم باچله گرفت .زیر دست او اقتصاد رفتهرفته
جان گرفت .امسال رشد تولید ناخالص داخلی در
سهماهه دوم سال به 3 .5درصد رسید که بسیار
باالتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است.
این رش��د س��ریعترین رش��د اقتص��ادی از
زم��ان ریاس��تجمهوری او در دوره نخس��ت
در فاصل��ه س��الهای  2010تا  2014اس��ت.
سرمایهگذاریهای  1.7درصد افزایش پیدا کرد.
بانکهای مرکزی هم پیشبینی خود را درباره
رشد اقتصادی امسال به  4تا  4.5درصد رساندند
یعنی آن را افزایش دادند.

آن «ونیز کوچک» و این «مصیبت بزرگ»
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ونزوئال در زبان التینی به معنای «ونیز کوچک» است،
زیرا هنگامیکه اسپانیاییها به آن سرزمین پا گذاشتند
دیدند که بومیان خانههایشان را بر روی آب ساختهاند.
آن کش��ور در  ۵ژوئی��ه  ۱۸۱۱به فرماندهی س��یمون
بولیوار ،سیاستمدار ونزوئالیی ،بهعنوان جمهوری اعالم
استقالل کرد .در  ۲۶ژوئیه  ۱۸۱۲اسپانیاییها بساط آن
جمهوری را برچیدند.
در  ۱۵فوریه  ۱۸۱۹کنگره مؤسسان جمهوری جدید
برگزار و تشکیل کشور «کلمبیای بزرگ» یا «جمهوری
کلمبیا» اعالم ش��د .آن جمهوری دربرگیرنده ونزوئال،
کشورهای کنونی کلمبیا ،پاناما ،اکوادور و سرزمین شمال
رود «مارانی��ون» در جمه��وری کنونی پرو بود .تجزیه
«کلمبیای بزرگ» از  ۱۸۲۶آغاز ش��د و با مرگ بولیوار
در ۱۸۳۰پایان یافت .ونزوئال از سرزمینهای ناهمگون،
ناسازگار و دور از هم تشکیلشده است .از همین رو ،تاریخ
یثَباتی سیاسی و دیکتاتوری
آن کشور بهطورکلی با ب 
مش��خص ميش��ود .به دنبال زمینلرزه مرگباری که
به کشته ش��دن بیش از  ۱۰هزار ونزوئالیی انجامید و
جمهوریخواهان را آش��فته کرد ،کنگره ونزوئال در ۲۵
آوریل « ۱۸۱۲فرانسیسکو د میراندا» ،فرمانده انقالبی و
یکی از همرزمان بولیوار ،را«دیکتاتور تاماالختیار و رئیس
عالی ونزوئال» اعالم کرد .میراندا با سلطنتطلبان ساخت
و در  ۲۶ژوئیه  ۱۸۱۲پیمانی را به وکالت از طرف کنگره
امضا کرد که حاکمیت دوباره اسپانیا را بر آن سرزمین
بازمیگرداند .اسپانیاییها بساط جمهوری را برچیدند
و «فرانسیس��کو د میراندا» را به دست نیروهای بولیوار
بازداش��ت و زندانی کردن��د .او در  ۱۴ژوئیه  ۱۸۱۶در
بیمارستان زندان کاراکاس درگذشت و جسدش را در
گورستانی در همان نزدیکیها به خاک سپردند.
در ژانویه  ۱۸۹۵بازماندههای جسد او را به پانتئون
ملی ونزوئال منقل کردند .پس از س��قوط نخس��تین

جمهوری ونزوئال ،س��یمون بولی��وار در جامائیکا پناه
جس��ت .در آنجا «متن جامائیکا» را نوشت که در آن
آینده آمریکای جَ نوبی اس��پانیایی زبان را پیشگویی
کرد و از طرح تشکیل «کلمبیای بزرگ» سخن گفت.
در  ۱۵فوریه  ۱۸۱۹در ش��هر «آنگوستورا» که امروز
«س��یوداد بولیوار» نامیده ميشود ،کنگره مؤسسان
جمهوری جدید برگزار شد .آن کنگره تشکیل کشور
«کلمبیای بزرگ» یا «جمهوری کلمبیا» را اعالم کرد
که دربرگیرنده ونزوئال ،کشورهای کنونی کلمبیا ،پاناما،
اکوادور و سرزمین شمال رود «مارانیون» در جمهوری
کنونی پرو بود .کنگره مؤسس��ان در  ۱۸۲۱در ش��هر
«کوکوتا» در کلمبیای کنونی برای نوشتن قانون اساسی
«کلمبیای بزرگ» یا «جمهوری کلمبیا» تشکیل شد.
تجزیه «کلمبیای بزرگ» از  ۱۸۲۶آغاز شد .دو جناح با
دو دیدگاه رو در روی هم ایستادند و کشور را به تجزیه
کشاندند .بولیوار و طرفدارانش خواهان دولتی متمرکز
بودند ،در حالی که «فرانسیس��کو سانتاندر» ،فرمانده
نظامی و سیاستمدار کلمبیایی ،از دولتی غیرمتمرکز
دفاع میکرد .در  ۱۸۲۸پرو منطقه اکوادور را اش��غال
کرد .بولیوار نیروهای اشغالگر را در  ۱۸۲۹بیرون راند .او

از ژوئن  ۱۸۲۸تا مارس  ۱۸۳۰دیکتاتورمنشانه با صدور
فرمان حکم راند .با این حال ،نتوانست جلو ازهمپاشی
«کلمبی��ای بزرگ» را بگیرد .در  ۲۷دس��امبر ۱۸۲۹
ونزوئال از آن جمهوری جدا ش��د .در  ۲۰ژانویه ۱۸۳۰
رئیسجمهور بولیوار کنگره مؤسسان را برای جلوگیری
از تجزیه فراخواند .اما او روز به روز فرس��ودهتر میشد
چنان که در  ۸ماه می ۱۸۳۰اس��تعفا کرد .در سیام
آن ماه اکوادور نیز از کلمبیای بزرگ جدا شد .در ۱۷
دسامبر  ۱۸۳۰بولیوار در شهر «سانتامارتا» در کلمبیا
درگذشت .نخستین رئیسجمهوری ونزوئال پس از جدا
شدن از کلمبیای بزرگ ژنرال «خوزه آنتونیو پائز» بود.
ونزوئال از سرزمینهای ناهمگون ،ناسازگار و دور از هم
تشکیلشده است .از همین رو ،تاریخ آن کشور پس از
جدا شدن از کلمبیای بزرگ تا چند سالی پس از جنگ
جهانی دوم بهطورکلی با بیثباتی سیاسی و دیکتاتوری
مش��خص ميشود .از  ۱۹۵۸رفته رفته دموکراسی در
آن کش��ور جایگیر شد .با این حال ،حزب کمونیست
ش چریکی
ممنوع بود .در دو دهه  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰جنب 
کمونیس��تی در ونزوئال نیز به راه افتاد .در دهه ۱۹۸۰
ائتالفی از راستگرایان بر آن کشور حکم راند .در فوریه
 ۱۹۸۹شورشی در کاراکاس و پیرامون آن در اعتراض به
گرانی و اصالحات اقتصادی الهام یافته از نئولیبرالیسم
به پا خاست که ارتش آن را سرکوب کرد.
بی��ش از  ۳۰۰۰نفر جان باختند .در  ۱۹۹۲کودتای
نظامی «هوگو چاوز» به شکست انجامید .او در ۱۹۹۷
با الهام از آموزشهای بولیوار حزب «جنبش جمهوری
پنجم» را بنیان گذاشت و در ۱۹۹۸به ریاست جمهوری
آن کشور انتخاب شد .چاوز در مارس  ۲۰۱۳درگذشت.
او به اعتبار منابع طبیعی ونزوئال به یک رشته اصالحات
اجتماعی دست زد بی آنکه پایههای توسعه پایدار را در
کشورش استوار کند.
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بازگشت ببر آمریکای التین به روزهای باشکوه
اما ببر آمریکای التین هنوز به روزهای پرشکوهش
بازنگشت ه است .بخشی از رشد اقتصادی به دلیل بهبود
قیمت جهانی مس اس��ت .ظرفیت رشد که به معنای
ظرفیت رشد اقتصادی بدون فشار تورم است ،تنها حدود
3درصد است .در 15ماه گذشته سه اعتباردهنده بزرگ
ش��یلی میزان بدهیهای خود را از این کشور کاهش
دادهاند .البته این موسسههای اعتباردهنده این نگرانی
را دارند که شیلی نتواند با آن سرعت مطلوب بدهیهای
خود را صاف کند.
جمعیت ش��یلی در حال پیر شدن است و بسیاری
از زنان و جوانان در حال مهاجرت کردن هس��تند به
همین خاطر نیروی کار در این کشور در حال کاهش
یافتن است .با این حال تولید همچنان به همان شکل

سابق برقرار است و متأسفانه سطح آن پایین است .این
امر باعث ميشود رشد اقتصادی به حد مطلوب نرسد.
به همین خاطر اس��ت که رویای تبدیل شدن شیلی
به یک اقتصاد توس��عهیافته بزرگ قدری دور و بعید
به نظر میرسد .مهمترین چالش برای این کشور این
اس��ت که در تله طبقه درآمد پایین یا درآمد متوسط
نیفتد .این نظری است که بسیاری از اقتصاددانها نیز
بر آن تأکید دارند.
رأیدهندهها به پینیهرا رأی دادند؛ فردی میلیاردر
که خودش اهل کسبوکار است؛ آنها میخواهند این
فرد شیلی را از تله بیرون بیاورد و به مسیری درست
هدایت کند .برخی میگویند او قدری کند عمل کرده
و موفق نشده آنطور که باید چرخ اقتصاد را به گردش
درآورد .به هر حال آنها منتقد هستند و به وضعیت

موجود نقد دارند .اما او از نخستین طرحها و برنامههای
اصالحی خود پردهبرداری کردهاست .او قصد دارد یک
خانهتکانی حسابی در اقتصاد این کشور به پا کند .او
معتقد اس��ت توافق و اجماع نظر در زمینه اقتصاد در
شیلی وجود نداشته و این همان چیزی است که قصد
دارد به اقتصاد کشورش بازگرداند .به هر حال هنوز که
نه شغل زیادی ایجاد شده و نه رشد اقتصادی آنطور
که باید تکان خورده اما برنامههای او ميتواند آغازگر
مرحله نوینی برای حیات اقتصادی این ببر در آمریکای
التین باشد .شاید با مقاومتها و مخالفتهایی همراه
شود اما بدون تردید ميتواند اقتصاد را به مسیر خوبی
هدایت کند و آن را از افتادن در تله درآمد متوسط نجات
بدهد .پینیهرا خودش اهل کسبوکار است ،شاید بتواند
اقتصاد کشورش را هم نجات بدهد.

شیلی ،برعکس ونزوئال
ش��یلی به عنوان بزرگترین صادرکنندههای مس به
همراه نروژ از جمله کش��ورهایی است که نمونه موفق
از کش��ورهای غنی از منابع طبیعی و صادر کننده کاال
محسوب ميشود.
قواعد مالی شیلی برای بودجه دولت مرکزی در سال
 ۲۰۰۰تعریف و توسط وزیر دارایی در سال  ۲۰۰۱اجرا
شد .این قاعده در معرض تغییرات زیادی قرار گرفت اما
ویژگیهای اصلی آن بدون تغییر باقی ماند به طوریکه،
این قاعده به وسیله دولتهای مختلف در این کشور به
کار گرفته شده است.
تشکیل کمیته مستقل جهت پیشبینی و ارائه مشاوره
درخصوص روند آتی ( GDPبرای پنج سال آینده) در
آگوست سال ( ،)۲۰۰۱تشکیل کمیته مشاورهای برای
تعیین قیمت کوتاهمدت و بلندمدت مس جهت تبیین
در قوانین بودجه (برای مدت  ۱۰سال) در سپتامبر سال
( ،)۲۰۰۱طراحی متدولوژی قاعده تراز بودجه ساختاری
و راهنمای عملیاتی برای دس��تیابی به هدف این قاعده
در آگوس��ت س��ال ( )۲۰۰۴و در نهای��ت تغییر مبنای
حس��ابداری از نقدی به تعهدی در فوریه سال ()۲۰۰۴
ازجمله اصالحات و تغییرات زیرساختی برای عملیاتی
نمودن قاعده مالی مذکور بودند.
عالوه بر موارد فوق ،محاسبه سه کشش شکاف GDP
درآمد مالیاتی غیرمعدنی ،کشش قیمت مس و مولیبدنیم
درآمدهای معدنی به عنوان مبانی پایهای در قواعد مالی
در نظر گرفته شده است.
هدف قواعد مالی شیلی ،برقراری پایداری بودجهای
و ثبات اقتصاد کالن اس��ت .پایداری بودجهای از طریق
تعهد به قاعده تراز بودجه ساختاری تضمین ميشود و
ثبات اقتصاد کالن با تعهد به مدیریت و کنترل مخارج
دولتی با پیادهسازی قاعده درآمد برقرار ميشود .بهگونهای
که هدف از اتخاذ قاعده درآمد ،کنترل برداش��ت دولت

از مازاد درآمدهای حاص��ل از صادرات مس و پسانداز
آن در دو صن��دوق ثروت ملی با نامهای صندوق ثبات
اقتصادی و اجتماعی و صندوق ذخیره بازنشستگی است
تا در شرایط خاص اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و
یا برای نسلهای آتی ذخیره شوند.
قواعد مالی ش��یلی توانسته اس��ت تأئیدیه ،OEC
صن��دوق بینالمللی پول و کمیس��یون اروپا را دریافت
کند .نکته جالب آن اس��ت که ش��یلی بر خالف س��ایر
کشورهای دارای قواعد مالی ،تبصره و ماده قانونی برای
ع��دم اجرای قواعد تصویب نک��رده و تحریمهایی برای
نقض قانون و انحرافات از قانون وضع نکرده اس��ت .اما
شفافیت و پاسخگویی دولتها و همچنین پایبندی آنها
تو
به پیادهسازی قواعد مذکور باعث شده است تا دول 
مجلس این کشور بر اساس اهداف تبیین شده در قواعد
مذکور گام بردارند.
متغیر هدف در قاعده مالی تراز بودجه ساختاری ،برای
هفت سال ابتدایی پیادهسازی قاعده مذکور نسبت یک
درصد از  GDPتعیین ش��د .منطق اتخاذ این رویکرد
محافظهکارانه ،نیاز به ذخیره مثبت دولت مرکزی برای
تأمین بدهیهای بازنشس��تگی دولتی و تأمین مجدد

س��رمایه بانک مرکزی شیلی و تأمین مالی بدهیهای
مختلف دولت از جمله یارانه بازنشستگی بود .این نسبت
در س��ال  ۲۰۰۸به رقم  ۰٫۵درصد و در س��ال ۲۰۰۹
پس از مواجه شدن با یک رکود داخلی ناشی از بحران
بینالمللی ،این هدف به صفر درصد کاهش یافت .دولت
در دوره  ،2010-2014م��اده قان��ون دیگری به قاعده
مذکور درخصوص ضد چرخهای بودن هدف اضافه نمود
و مقرر گردید قاعده مالی تراز تعدیل شده به یک قاعده
تراز ساختاری مبتنی بر برآورد درآمد دائمی دولت تغییر
یابد و تعدیلها برای تمام متغیرهای مالی دولت ،از جمله
نرخه��ای مالیاتی و درآمد دول��ت از داراییهای مالی و
غیرمالی در نظر گرفته شوند.
به طور مثال ،دولت شیلی در خصوص میزان استفاده از
درآمد حاصل از مس نیز تغییراتی را در مقررات و قوانین
مالی انجام داد .برای درآمدهای مالیاتی حاصل از فروش
و صادرات مس و مولیبدیوم ،تعدیلهایی را بر اس��اس
چرخههای تجاری در سال  ۲۰۰۵در نظر گرفت .بر اساس
اینتعدیلها،تغییراتیدرخصوصراهنماییهایعملیاتی
قواع��د مالی صورت پذیرفت که از آن جمله میتوان به
تعدیل درآمدهای مالیاتی ،وصول بهره داراییهای دولت
و همچنین درآمدهای حاص��ل از داراییهای غیرمالی
بر اساس چرخههای تجاری اشاره نمود.
عملیاتی نم��ودن قاعده تراز بودج��ه ضد چرخهای
بر اساس اهداف تبیین شده با تأیید کمیتههای مشاور
موجب گردید جریانهای ب��زرگ پسانداز برای دولت
شیلی فراهم آید .شرایطی که بسیاری از کشورهای غنی
از مناب��ع طبیعی و صادر کننده کاال تمایل به انجام آن
دارند ولی هیچگاه بر اساس راهنماییهای عملیاتی تعریف
شده برای رسیدن به اهداف مذکور گام برنمیدارند و با
وجود تعریف قواعد مالی ،همواره در اجرایی نمودن آن
انحراف دارند.
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شیلی و گامهای بلند

آقای هرنار گارسن بزرگترین تولیدکننده گیالس میگوید میوههای شیرین کوچک
مثل گیالس براثر بارش باران و تگرگ یا جابهجایی نادرست بهراحتی آسیب میبینند.
این میوهها باید با دست برداشت شوند و جداگانه برای فروش آماده شوند و تالش در این
زمینه به نتیجه رسیده است.
آقای گارسن که هماکنون به پدر گیالس شیلی مشهور شده  ،سرپرست نمایندگیهای
مشتریهای چینی را بهسوی جنوب سانتیاگو راهنمایی کرده و به دلیل عالقهمندی مردم
چین به گیالس شرکت تولید میوه گارسنا به یکی از بزرگترین تولیدکنندههای میوه در
جهان تبدیلشده است.
تولید محصول در این ش��رکت در  15س��ال  25برابر افزایش داشته و سبب شده در
کشور شیلی صنعت پررونق و جدیدی زاد و رشد یابد .تقاضای مناسب در بازار و کمک
دولت شیلی سبب عبور شیلی از کشورهای با درآمد متوسط شده است .باغداران شیلیایی
خوششانس هستند که برداشت گیالس در نیمه جنوبی آن  ،درست قبل از سال نو در
چین فرا میرسد .مصرفکنندگان رو به رشد در چین دوست دارند در سال نو به دوستان
و خانوادههای خود گیالس هدیه دهند زیرا قرمزی و گردی گیالس برای آنها نمادی از
سرسبزی و موفقیت است .گیالس از کشور شیلی در جعبههای زیبای  5کیلویی صادر
ميشود و در بازار در مقایسه با میوههای دیگر به عنوان محصول لوکس عرضه ميشود به
این معنی که این گیالسها از کیفیت برتری برخوردارند و ناز پرورده هستند.
چند هفته پیش در یک شرکت کوچک با نام گرینکس دستگاهی  3.2میلیون دالری
هوشمند راه اندازی شد .این دستگاه میوهها را شسته و سپس به کانالهای مجزا هدایت
میکند در آنجا ساقهها جدا میشوند لوئیس دالیت تکنیسین جوان که از این دستگاه
نگهداری میکند گفت  ،این دستگاه ميتواند گیالسها را بر اساس رنگ  ،شکل  ،وزن و
زدههایی که دارند مرتب کند و حدود  15درصد از میوهها به عنوان میوه نامرغوب جدا
ميشود و در بازار محلی به فروش میرسد این دستگاه فقط برای شش هفته یا بیشتر
در هر س��ال استفاده ميشود .اس��تفاده از فرصت بازار چین نیازمند نوآوری است .انواع
جدید و ش��یوههای بهتر کش��اورزی مانند کاشت با حجم باال وجود دارد .میوه کارسس
 ،در زمس��تان به وس��یله فنهای غول پیکر درختان را گرم میکنند .از آنجا که رطوبت
سبب کاهش مرغوبیت گیالس ميشود پس از بارانهای شدید به وسیله کشش هوا با
کمک هلیکوپتر گیالسها را خشک میکنند .آقای گارسن بیشترین تغییررا در تدارکات
ایجادکرده است .به طور مثال او برای بسته بندی محصوالت خود کیسههای پالستیکی
که هوای داخل آنها تنظیم میشد از ایاالت متحده وارد کرد (در حال حاضر این کیسهها
در شیلی تولید ميشود).
در مقایسه با گذشته که مسیر کشتی از شیلی به چین  40روزطول میکشید هماکنون
مدت زمان طی کردن این مسیربه  22روز رسیده است .به دلیل تقاضای چین در سال
 2018صادرات شیلی به ارزش  1.1میلیارد دالر بود که ارزش آن نسبت به سال  2017دو
برابر و همچنین ارزش آن دو سوم بهترین نوشیدنی صادراتی بوده است .به دلیل تقاضای
این محصول در چین آقای گارسن با اطمینان میگوید که صادرات گیالس شیلی |در پنج
سال آینده ميتواند دو برابر شود .این خبر بسیار خوبی است اگر شیلی بخواهد به یک کشور
پیشرفته تبدیل شود باید وابستگی به مس که حدود نیمی ازارزش صادرات آن را تامین
میکند را کاهش دهد وتولید محصوالتی با ارزش بیشتر را گسترش دهد.
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دالر در کاراکاس یک جا نمیایستد

از روزی ک��ه کلید اصالحخواهی در کاراکاس زده ش��د تا هوگو چاوز نتواند برای
سومین بار رئیسجمهور ونزوئال شود تا همین چند روز پیش که خوان گوآیدو ،رئیس
پارلم��ان و رهبر مخالفان آقای مادورو خود را رئیسجمهوری موقت ونزوئال اعالم و
تأکید کرده است برای مقابله با انتخابات غیرقانونی سال گذشته که به پیروزی مجدد
آقای مادورو انجامید ،انتخاباتی آزاد و زودهنگام برگزار خواهد کرد این کشور چنین
روزهای عجیبی را تجربه نکرده بود.
این روزها دو رئیسجمهور در کاراکاس حاضرند وجهان نیز دوتکه ش��ده و هر
تکه آن از یک رئیسجمهور حمایت میکند .اما مادورو که جانش��ین چاوزش��ده و
در روزهای تازه س��پری شده در منگنه نیروهای مخالف و کشورهای بزرگ جهان
قراردارد رفتارهای نویی را به نمایش گذاشته است .او برای نخستین بار از 2003
تا امروز  ،نرخ بازار آزاد را به رسمیت شناخت و با راهاندازی سامانه معامالتی تحت
نظارت بانک مرکزی این کش��ور ،نرخ آزاد هر دالر آمریکا را  ۳هزار و  ۲۰۰بولیوار
اعالم شده است .نرخی که نزدیک به نرخ  ۳هزار و  ۱۸۸بولیوار است که از سوی
سایت «دالرتودی» منتشر شده و مبنای نرخگذاری در بازار آزاد ارز است .در حال
حاضر داد و س��تد آزاد ارز از طریق س��امانه تحت مدیریت شرکت «اینتربانکس»
انجام ميشود .این شرکت خصوصی با مجوز بانک مرکزی ونزئال فعال است و نقش
واسطه خرید و فروش ارز مورد نیاز بانکها را ایفاء میکند .البته این شرکت مدعی
است که نرخ ارائه شده بر اساس عرضه و تقاضا تعیین ميشود .ادعایی که از سال
 ۲۰۰۳میالدی تاکنون در اقتصاد ونزوئال بیس��ابقه اس��ت .چرا که طی این مدت
دولت ونزوئال معامله آزاد ارز را ممنوع کرده بود و به همین دلیل دسترس��ی افراد
و شرکتهای خصوصی به ارز بسیار محدود و دشوار شده بود .در چنین شرایطی
بخشی از تقاضای ارز در ونزوئال به بازار آزاد که دولت آن را به رسمیت نمیشناسد و
بازار سیاه لقب داده ،منتقل شده بود .نرخ ارز در این بازار گاه تا  ۳۰برابر باالتر از نرخ
رسمی میرسید .با این وجود دولت همچنان نرخ برابری بولیوار در برابر دالر آمریکا
را به طور مصنوعی ثابت نگاه میداشت .دولت نیکالس مادورو در راستای مبارزه با
بازار سیاه ارز ،ماه آوریل گذشته یکی از صرافهای غیررسمی را به اتهام «تروریسم
مالی» بازداشت و محاکمه کرد .تثبیت نرخ ارز همزمان با کاهش درآمدهای نفتی،
اقتصاد ونزوئال را وارد دورهای از قحطی و بحران بیسابقه کرده است .به طوری که
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که نرخ تورم در این کش��ور تا پایان سال
 ۲۰۱۹میالدی به  ۱۰میلیون درصد برسد.
سواربر تانکهای روسی
نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال اما یک روز قبل از آزادکردن دادوستد آزاد دالر
با بولیوار ونزوئال با بازدید از مانور ارتش این کشور تالش کرد ضمن نمایش وفاداری ارتش
به او ،قدرت نظامی دولتش را به رخ کش��ورهایی بکش��د که در روزهای گذشته خواستار
برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئال شده بودند .در این مانور که در پورتو کابلو برگزار شد،
ارتش ونزوئال بهرهبرداری از تجهیزات نظامی مدرن روس��ی از جمله پدافند ضدهوایی و
تانکهای پیشرفته دو منظوره آبی و خاکی را به نمایش گذاشتند.
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تازهترین آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی نشان میدهد ارزش
تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا در سال  2018عددی معادل  20هزار
میلیارد دالر ش��ده اس��ت .این رقم در حالی محقق ش��ده است که تولید ناخالص
داخلی چین با حدود  1.3میلیارد جمعیت به  13هزار میلیارد دالر رسیده است.
ژاپن ،آلمان وانگلس��تان به مثابه قدرتهای س��وم تا پنج��م جهان نیز به ترتیب
 4 ،5و  4هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلیشان در سال  2018بوده است .یک
محاسبه ساده نشان میدهد ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از تولید ناخالص
داخلی  3غول اروپایی یعنی انگلستان ،فرانسه وآلمان و حتی ایتالیا است .تفاوت و
اختالف چشمگیر اقتصاد ایاالت متحده آمریکا تنها در این شاخص خالصه نميشود.
این کشور نیرومندترین پول دنیا را دارد و با استفاده از قدرت دالر بر بازارهای پولی
دنیا حکمرانی میکند .هر کشور بزرگ و کوکچی در دنیا تالش میکند بخشی از
ذخایر ارزی خود را به دالر نگه دارد و چون به نظر میرسد آخرین پولی است که
احتمال رنگ باختن آن وجود دارد .ش��مار قابل اعتنایی از تکنولوژیهای نظامی،
اطالعاتی و حتی صنعت مدرن اکنون در تملک ش��رکتهای کوهپیکر آمریکایی

اس��ت وارتش این کش��ور قادر است با بزرگترین ارتشهای دنیا مقابله کند .قدرت
خالص آمریکاییها در مقایسه با قدرت خالص هر کشوری قابل مقایسه نیست و تا
روزی که دنیا بر همین مدار میچرخد ،نظام سیاسی آمریکاست که جهان را شکل
و ماهیت میدهد .بنابراین آشنایی با اراده ،خواست و تقاضای این کشور نسبت به
جهان برای همه مهم است .ایرانیان شامل حکومت ،دولت و ملت به دالیل گوناگون
یکی از جامعههایی هس��تند که با آمریکا در حال نبرد مس��تقیماند و از پیشگامان
تضعیف قدرت آمریکا به حساب میآیند .هماکنون ایران تنها کشوری در دنیاست
که زیر ضرب تحریم اقتصادی و یورش سیاسی آمریکا قرار دارد .به این ترتیب درک
تحوالت دنیای آینده از نگاه آمریکاییها یک ضرورت تمام عیار اس��ت .با توجه به
نکات در پیش گفته شده بخشهایی از راهبرد امنیتی آمریکا برای دنیای فردا را
آوردهایم .یادآور میشویم آنچه میخوانید رویای آمریکایی است و هیچ دلیل ندارد
که این رویا در عمل محقق شود .کشورهایی مثل چین ،روسیه و حتی هند در سطح
اقتصادهای بزرگ و همچنین اتحادیه اروپا و در آسیا نیز ایران ،کره شمالی و کشورها
و احزاب گوناگون تالش میکنند رویای آمریکایی محقق نشود.
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اقتصاد قوي مدافع مردم آمریکا خواهد بود ،حامي سبك
زندگي ما خواهد بود و قدرت آمریکا را بيشتر خواهد كرد.
كارگران آمریکايي رش��د خواهند كرد ،چنانچه دستش��ان
براي خالقيت و توس��عه باز باشد و به منابع طبيعي فراوان
ما دسترس��ي داش��ته باش��ند و در بازاري ب��دون قوانين
اضاف��ي و رويههاي ناعادالنه تجارت خارجي فعاليت كنند.
اقتصاد نوآورانه و در حال رش��د به آمریکا اجازه خواهد داد
قدرتمندترين ارتش جهان را در اختيار داش��ته باش��د و از
سرزمين خود حفاظت كند.
بايد قدرت اقتصادي خود را بازسازي و اعتماد به الگوي
اقتص��ادي آمریکا را احيا كنيم .طي چند دهه ،كارخانهها،
شركتها و مشاغل آمریکايي به خارج منتقل شدند .بعد از
بحران اقتصادي  2008ترديد جايگزين اعتماد شده است.
خطرگريزي و قوانين و دست پاگير جايگزين سرمايهگذاري
و كارآفريني ش��ده است .بهبود اقتصادي ،رشد ضعيفي در
درآمدهاي ايجاد كرد .كس��ري تجاري آمریکا در اثر عوامل
متعددي ازجمله رويههاي ناعادالنه تجارت بيشتر شد.
آمریکا به مدت  70سال ،از راهبردي استقبال كرد كه بر
اين فرض استوار بود :رهبري يك نظام اقتصادي بينالمللي
ريشه در اصول آمریکايي همچون همكاري متقابل ،بازارهاي
آزاد و تج��ارت آزاد دارد كه مناف��ع اقتصادي و امنيتي ما
را تأمي��ن ميكن��د .آمریکا از طريق هم��كاري با متحدان
و ش��ركايمان ،تشكيل گروهي از موسس��ات مالي و ديگر
مجام��ع اقتصادي را رهبري ك��رد كه قوانين عادالنه وضع
ك��رد و ابزارهايي براي برقراري ثبات در اقتصاد بينالمللي

و حذف نقاط اصطكاكي فراهم س��اخت كه موجب بروز دو
جنگ جهاني شده بود.
اي��ن نظام اقتصادي همچنان منافع ما را تأمين ميكند،
اما بايد اصالح شود تا بتواند به رونق و پيشرفت كارگرانمان
كم��ك كند ،از ن��وآوري ما حفاظت كند و منعكس كننده
اصولي باشد كه بر پايهها آن بنا نهاده شد .شركاي تجاري و
موسسات بينالمللي براي رسيدگي به عدم موازنه تجاري كار
بيشتري ميتوانند انجام دهند و مجموعه قوانين و مقررات
را محترم شمرده و اجرا كنند.
امروزه ،رفاه و امنيت آمریکا به واسطه رقابتي اقتصادي به
چالش كشيده شده است كه در يك بستر گسترده راهبردي
در حال كنش است .آمریکا با توسعه نظام تجارت آزاد به اين
اميد به كشورهايي كمك كرد كه ارزشهايشان با ما يكي
نيست تا اين كشورها رويههاي اقتصادي و سياسي خود را
ليبرال سازند و منافع مناسبي به آمریکا برسانند .تجربه نشان
ميدهد كه اين كشورها بدون اصالحات عمده در سياست و
اقتصادشان ،موسسات اقتصادي كليدي را تحريف و تضعيف
ميكنند .اين كش��ورها شعار تجارت آزاد سر ميدهند و از
مزاياي آن بهره ميگيرند ،اما فقط به صورت گزينش��ي به
برخي ترتيبات و مقررات پايبند هستند.
ما همگي از روابط اقتصادي كه در عدالت و اصل متقابل
و پايبندي صادقانه به مقررات ريشه دارد ،استقبال ميكنيم.
آنه��ا كه در اين اقدام به ما ملحق ميش��وند ،نزديكترين
شركاي اقتصادي ما خواهند شد ،اما آمریکا ديگر چشمش را
به روي نقضها ،تخلفها ،فريبها و تهاجم اقتصادي نخواهد

بست .ما بايد با متحدان و شركاي همفكر و همسوي خود
همكاري كنيم تا مطمئن شويم كه اصولمان غالب ميشود و
قوانين به گونهاي اجرا ميشوند كه اقتصادمان رونق پيدا كند.
آمریکا راهبردي اقتصادي را پي خواهد گرفت كه اقتصاد
داخل��ي را احيا و تقويت كند ،به نف��ع كارگران آمریکايي
باش��د ،بنيان تولي��دي و صنعتي كش��ور را احيا و تقويت
كند ،ايجادكننده ش��غلهايي براي طبقه متوس��ط باشد،
مش��وق نوآوري باشد ،برتري فناورانه را حفظ نمايد ،حافظ
محيط زيست باشد و برتري در زمينه انرژي را به ارمغان آورد.
بازس��ازي قدرت اقتصادي در داخل و حفظ نظام اقتصادي
بينالمللي مناسب و متقابل ،امنيت ما را افزايش خواهد داد
و باعث افزايش رفاه و صلح در جهان خواهد شد.
احيا و تقويت اقتصاد داخلي
چالشهاي اقتصادي در داخل مس��تلزم ش��ناخت رفاه
اقتصادي به عنوان پايه و س��تون امنيت ملي است .باوجود
پايين بودن نرخ بيكاري و تقويت بازار بورس ،رشد اقتصادي
كلي از زمان ركود اقتصادي  2008تاكنون اندك بوده است.
در پنج سال اخير ،رشد توليد ناخالص داخلي به ندرت به
باالي  2درصد رس��يده و دس��تمزدها دچار ركود شدهاند.
هرچند با س��رعت پايين ،اما مالياته��ا افزايش يافتهاند،
هزينه بيمه س�لامت و داروهاي تجويزي افزايش داش��ته
است .هزينه تحصيل خيلي بيشتر از تورم افزايش يافته كه
موجب افزايش بدهي دانشجويان شده است .رشد بهرهوري
به سطحي سقوط كرده كه در دهههاي اخير بيسابقه است.
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نفوذ قابل توجه دولت در اقتصاد باعث كاهش سرعت رشد
و كندي در ايجاد شغل شده است .مقررات و سياستهاي
مالياتي شركتها ،كسب و كارها را تشويق به سرمايهگذاري
در خارج از مرزها كرده است و شركتهاي آمریکايي را در
مقابل رقباي داخلي دست خالي ميگذارد .قوانين اضافي به
كسبوكارهاي كوچك فشار تحميل ميكند .قوانين بانكي،
تشكيل بانك جديد را با مشكل مواجه ساخت و باعث بسته
شدن صدها بانك كوچك شد .مقررات ،دسترسي مشتريان
به اعتبارات را كاهش داده اس��ت .قوانين محيط زيس��تي
و زيربناي��ي مانع تجارت انرژي آمری��کا و ايجاد پروژههاي
زيربنايي جديد ميشود.
بهعالوه ،وضعيت ضعيف زيرساخت فيزيكي ما اقتصاد را
نابود كرد ،سودآوري بنگاههاي كوچك آمریکايي را كاهش
داد و بهرهوري كارگران آمریکايي را كند ساخت .زيرساخت
ديجيتالي آمریکا نيز عقب ماند .بهبود پهناي باند و حفاظت
از آن در برابر حمالت سايبري براي حمايت و پشتيباني از
رشد آمریکا در آينده نياز جدي است .معامالت اقتصادي و
شخصي به دامنههاي جهاني وابسته است و ايجاد ثروت به
اينترنت ايمن و قابل اعتماد متكي است.
دول��ت ترامپ مصمم ب��ه احياي اقتصاد آمریکا اس��ت،
پتانس��يل تمامي آمریکاييها به كار گرفته خواهد ش��د و
اعتماد به بازارهاي آزاد ما بازگردانده خواهد شد .گسترش
رفاه آمریکايي موجب ايمنتر ش��دن آمریکا و پيشبرد نفوذ
آمریکا در جهان خواهد شد.
اقدامات اولويتدار
كاهش بار مقرراتي و نظارتي :وزارتخانهها و كارگزاريهاي
دولتي مقررات غيرضروري را لغو ميكنند ،زيرا مانع رش��د
ميش��ود و هزينههاي كسب و كار را افزايش ميدهد ،مانع
تحقيق و توسعه ميشود ،كارفرما را از بهكارگيري نيرو دلسرد
ميكند و موجب كوچ كسب و كار داخلي به خارج از كشور
ميش��ود .ما كاهش مقررات را ب��ا حفاظتها ،حمايتها و
نظارتي كافي جبران خواهيم كرد.
گس��ترش اصالحات مالياتي :دولت ترامپ با كنگره براي
تدوي��ن نظامنامه مالياتي س��اده ،عادالنهتر و حامي رش��د
همكاري خواهد كرد تا ايجاد مشاغل با دستمزد باال را تشويق
كن��د و به خانوادههاي داراي درآمد متوس��ط معافيتهاي
مالياتي بدهد .كاهش نرخ ماليات كس��ب و كار و سيس��تم
سرزميني براي درآمدهاي دفاتر شركتهاي خارجي ،توان
رقابتي شركتهاي آمریکايي را تقويت و آنها را تشويق خواهد
كرد به داخل كشور بازگردند.
بهبود زيرساخت آمریکا :دولت فدرال و دولتهاي ايالتي
با يكديگر با صنعت خصوصي براي بهبود فرودگاهها ،بندرها
و آبراهها ،جادهها و ريلها ،س��امانه حملونقل و ارتباطات
همكاري خواهند ك��رد .آمریکا از برتري و مزيت راهبردي
خود به عنوان توليدكننده پيشرو گاز طبيعي براي تغيير در
حملونق��ل و توليد اس��تفاده خواهد كرد .ما زيرس��اخت
ديجيتالي آمریکا را با بهكارگيري نسل پنجم اينترنت ايمن
در سراس��ر كش��ور بهبود خواهيم بخشيد .اين پيشرفتها

توان رقابت ملي را افزايش خواهد داد ،به نفع محيط زيست
نيز خواهد بود و كيفيت زندگي ما را بهبود خواهد بخشيد.
كاهش بدهي از طريق مسئوليت مالي :بدهي ملي در حال
حاضر بالغ بر  20تريليون دالر اس��ت و اين تهديدي جدي
براي رفاه بلندمدت آمریکا و همين طور امنيت ملي است .با
ايجاد محدوديت در هزينههاي دولت فدرال ،دولت كارآمدتر
ميشود و با نوسازي نظام مالياتي و افزايش توان رقابتي كسب
كارمان در عرصه جهاني ،اقتصاد ما رشد خواهد كرد و بدهي
موجود قابل بازپرداخت خواهد شد.
حمايت از برنامههاي كارآموزي :ما از برنامههاي توس��عه
ني��روي كار و كارآم��وزي حمايت ميكنيم ك��ه كارگران
آمریکايي را براي مشاغل با دستمزد باال در صنعت و علوم،
فناوري ،مهندسي و رياضيات در قرن  21آماده ميسازد.
گسترش مناسبات اقتصادي
متقابل ،آزاد و عادالنه
آمریکا به مدت چند دهه اجازه داده است تا رويه تجاري
ناعادالنه رشد يابد .ديگر كشورها از دامپينگ ،موانع تعرفهاي
تبعيضآميز ،انتقال اجباري فناوري ،ظرفيت غيراقتصادي،
يارانهه��اي صنعتي و ديگر حمايتهاي دولتي و بنگاههاي
دولتي براي كسب برتري و مزيت اقتصادي استفاده كردهاند.
اكنون ،بايد با اين چالشها مقابله كنيم .ما بهطور مستمر
به كسريهاي تجاري رسيدگي خواهيم كرد ،موانع تجاري را
بر خواهيم چيد و فرصتهاي جديدي براي افزايش صادرات
در اختي��ار آمریکاييها قرار خواهيم داد .آمریکا تجارتي را
گسترش خواهد داد كه عادالنهتر باشد تا كارگران و صنايع
آمریکايي فرصتهاي بيشتري براي رقابت در عرصه تجارت
داشته باش��ند .ما مخالف بلوكهاي تجاري مركانتاليستي
بس��ته هستيم .با تقويت نظام تجارت بينالمللي و تشويق
ديگر كش��ورها به پذيرش سياستهاي بازار آزاد ،ميتوانيم
رفاهمان را گسترش دهيم.
آمریکا بين رقابت اقتصادي با ديگر كش��ورهايي كه اصل
بازار آزاد و عادالنه را رعايت ميكنند و رقابت با كشورهايي
كه اهتمام اندكي به اين اصول دارند ،تمايز قائل است .ما با
دولتهاي همفكر و همسو در قلمرو اقتصادي ،بهويژه جايي
كه كس��ري موازنه تجاري وجود دارد ،رقابت خواهيم كرد،
ضمن اينكه اعتقاد داريم رقابت وقتي سالم است كه كشورها
ارزشهاي مشترك دارند و مناسبات عادالنه و متقابل برقرار
ميكنند .آمریکا در برابر كشورهايي كه مقررات را بهمنظور
كسب برتري و مزيت نقض ميكنند ،اقدامات عملي خواهد
داشت .آمریکا با دموكراسيهاي صنعتي و ديگر دولتهاي
همفكر و همسو براي دفاع در برابر تهاجم اقتصادي در تمامي
اش��كال آنكه امنيت و رفاه مش��تركمان را تهديد ميكند،
تعامل خواهد كرد.
اقدامات اولويتدار
پذيرش موافقتنامههاي جديد سرمايهگذاري و تجارت و
اصالح موافقتنامههاي موجود :آمریکا موافقتنامههاي تجارت
و سرمايهگذاري دوجانبه را با كشورهايي كه به تجارت متقابل

و عادالنه متعهد هستند ،پي خواهد گرفت و موافقتنامههاي
موج��ود را اصالح خواهد كرد تا اطمينان حاصل ش��ود كه
مطابق اصول يادشده هس��تند .موافقتها نامه بايد پايبند
به استانداردهاي باال در مالكيت معنوي ،تجارت ديجيتالي،
كشاورزي ،كار و محيط زيست باشد.
مقابل��ه با رويههاي تج��اري غيرعادالنه :آمریکا با تمامي
ش��كلهاي رويههاي تجاري غيرعادالنه مقابله خواهد كرد
كه بازارها را با استفاده از هر كدام از ابزارهاي نامناسب (از
گفتوگوها گرفته تا ابزارهاي اجرايي) تخريب ميكنند.
مقابله با فساد خارجي :آمریکا با استفاده از ابزار اقتصادي
و ديپلماتيك خود ،به هدف قرار دادن مقامات خارجي فاسد
ادامه خواهد داد و با كشورهاي ديگر براي افزايش تواناييشان
در مب��ارزه با فس��اد همكاري خواهد كرد تا ش��ركتهاي
آمریکاي��ي بتوانند بهطور مناس��ب در فضاي كس��ب و كار
شفاف به رقابت بپردازند.
همكاري با ش��ركاي همفكر و همس��و :آمریکا با شركاي
همفكر براي حفظ و نوسازي نظم اقتصادي مبتني بر مقررات
عادالنه و متقابل همكاري خواهد كرد .ما با همديگر بر تجارت
عادالنه و نيز تالشهاي چندجانبه براي تضمين شفافيت و
پايبندي به استانداردهاي بينالمللي در پروژههاي تجاري و
سرمايهگذاري تأكيد خواهيم كرد.
تسهيل فرصتهاي جديد براي بازار :آمریکا با كشورهايي
كه بازارهاي صادراتي ايجاد ميكنند ،همكاري خواهد كرد،
رقابت بازار آزاد را گس��ترش خواهد داد و بخش خصوصي
را به رش��د تش��ويق خواهد كرد .م��ا فرصتهاي تجارت و
س��رمايهگذاري را توس��عه خواهيم داد و بازارهاي توليدات
آمریکايي را گسترش خواهيم داد.
پيشتازي در تحقيقات ،فناوري
اختراع و نوآوري
آمریکا از نبوغي استفاده خواهد كرد كه صنايع را برقرار
كرد ،مش��اغل را ايجاد كرد و كيفيت زندگي را در داخل و
خارج بهبود بخشيد .براي حفظ برتري رقابتيمان ،آمریکا
فناوريهاي نوظهوري (همچون عل��وم دادهها ،رمزنگاري،
فناوريه��اي خودكار ،اصالح ژن ،نانو فناوري ،فناوريهاي
رايانهاي پيش��رفته و ه��وش مصنوعي) را كه براي رش��د
اقتصادي و امنيت حياتي هستند ،اولويتبندي خواهد كرد؛
از خودروهاي خودران گرفته تا تسليحات خودكار و بهويژه
هوش مصنوعي در حال پيشرفت است.
آمری��کا بايد به ج��ذب و جلب ن��وآوري و اختراع،
ذهنهاي جسور و درخشان ادامه دهد .ما دانشمندان
را در ادارات دولت��ي ،دانش��گاه و بخش خصوصي به
دستاوردهايي در سراس��ر طيف كاملي از اكتشاف تا
اختراع و از پيش��رفتهاي تدريج��ي تا موفقيتهاي
مهم تش��ويق خواهيم كرد .ما اقتصاد نوآورانه سالمي
را پرورش خواهيم داد كه با تمامي متحدان و ش��ركا
همكاري كن��د ،آموزش علوم ،فناوري ،مهندس��ي و
رياضيات را بهبود بخشد ،نيروي كار فني پيشرفته را
جذب و در تحقيقات اوليه و توسعه سرمايهگذاري كند.
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اقدامات اولويتدار
فهم علوم و تكنولوژي جهاني :براي حفظ برتري
آمریکا بر رقبا ،كارگزاريهاي دولتي كشور بايد فهم خود
را از رونده��اي علوم و فناوري جهان و اينكه چگونه به
برنامهها و راهبردهاي آمریکا كمكهاي آن را تضعيف
ميكنند ،افزايش دهند.
جذب و حفظ مخترعان و مبتكران :دولت آمریکا
بايد همكاري خود را با صنعت و دانشگاه بهبود بخشد.
ما موانع موجود بر سر راه استفاده كامل از كارگزاريهاي
ف��درال را برط��رف خواهي��م كرد و مش��وقها را براي
بهكارگي��ري و حفظ كاركنان برنامه فدرال موس��م به
علوم ،فناوري ،مهندسي و رياضيات افزايش خواهيم داد.
ابتكارها شامل بهكارگيري سريع ،بررسي سريع توسط
مراجع امنيتي و پيش��نهادهايي براي پرداخت حقوق
رقابتي است .ما بايد مسيرهاي آسانتري را براي جريان
ورود و خروج دانش��مندان ،مهندسان و تكنسينها در
خدماترساني ايجاد كنيم.
بهكارگيري س�رمايه و دان�ش بخش خصوصي
براي توس�عه :دولت آمریکا از دان��ش و مهارت فني
بخش خصوصي و ظرفيتهاي تحقيق و توسعه بهطور
موثرتر استفاده خواهد كرد .صنعت خصوصي بسياري
از فناوريهايي را در اختيار دارد كه آمریکا براي پيشبرد
اهداف امنيت ملي بدان متكي است .وزارت دفاع و ديگر
كارگزاريه��اي دولتي با ش��ركتهاي آمریکايي براي
كمك به سازگارسازي بخش خصوصي و منابع تحقيق
و توسعه با اولويتهاي امنيت ملي مشاركت راهبردي
خواهند داشت.
ابداعات و ابتكارات سريع ميداني :اياالت متحده
بايد عنصر شگفتيآفريني و ميداني فناوريهاي جديد
كه همپاي صنايع نوين باشد ،بازيابد .كارگزاريهاي
دولت بايد از روند تحقيق و توسعه به سوي رويكردي
حرك��ت كنند كه قابليت عملياتي ش��دن و پذيرش
ريسك داشته باشد.

گسترش و حفاظت از بنيان نوآورانه امنيت
فضاي كس��ب و كار آمریکا و نظامهاي حقوقي و نظارتي
تش��ويق به ريس��كپذيري ميكند .ما ملتي سختكوش ،با
روياهاي بزرگ هس��تيم كه هرگز تس��ليم نميش��ويم .هر
كش��وري چنين ويژگيهايي ندارد .بلك��ه برعكس برخي
كشورها دست به سرقت ميزنند يا به شكل غيرقانوني دانش
و مالكيت معنوي آمریکا را كه به س��ختي به دس��ت آمده،
كسب ميكنند تا ضعف نظاممند داخلي خود را جبران كنند.
هر س��ال رقبايي همچون چين مالكيت معنوي و دانش
آمریکا را به ارزش ميلياردها دالر س��رقت ميكنند .سرقت
فناوري اختصاص��ي و ايدههاي اوليه به رقبا اجازه ميدهد
بهطور ناعادالنه به نوآوريهاي جوامع آزاد دسترسي داشته
باش��ند و ا ز آنها استفاده كنند .طي سالها رقبا از ابزارهاي
پيچيده در قالب شكلهاي جنگ اقتصادي سايبري و ديگر
فعاليتهاي مخرب براي تضعيف كس��ب و كار و اقتصاد ما
استفاده كردهاند .عالوه بر اين ابزارهاي غيرقانوني ،برخي از
كنشگران جهت جبران نواقص خود و تضعيف مزيت رقابتي
آمریکا در بلندمدت بهطور عمده از انتقالهاي مشروع ،قانوني
و مناس��بات براي دسترسي به دانش ،مهارت و موارد ديگر
استفاده ميكنند.ما بايد از بنيان نوآورانه امنيت ملي در برابر
رقبا حمايت كنيم .بنيان نوآورانه امنيت ملي ،شبكه آمریکايي
دانش ،ظرفيتها و مردم شامل دانشگاهيان ،آزمايشگاههاي
مل��ي و بخش خصوصي اس��ت كه ايدهها را ب��ه نوآوري و
اكتشافات را به محصوالت و شركتهاي تجاري موفق تبديل
ميكند و ش��يوه زندگي آمریکاييه��ا را حفاظت و تقويت
ميكن��د .نوابغ آمریکايي و نظ��ام آزادي ك ه آنها را توانمند
ميسازد ،براي امنيت و سعادتمندي آمریکا حياتي هستند.
راهبرد در يك بافت منطقهای
آمری��کا بايد رويكردهاي ما را ب��ا مناطق مختلف جهان
تطابق دهد تا از منافع ملي آمریکا حمايت كند .ما نيازمند
راهبردهاي منطقهای يكپارچه هستيم كه ماهيت و دامنه
تهديدها ،شدت رقابتها و وعده فرصتهاي در دسترس ،همه

را در بافت واقعيتهاي سياسي محلي ،اقتصادي ،اجتماعي و
تاريخي تشخيص دهد.
تغيي��رات در توازن منطقهای قدرت ميتواند پيامدهايي
جهاني داشته باش��د و منافع آمریکا را تهديد كند .بازارها،
مواد خام ،خطوط ارتباطاتي و س��رمايه انس��اني در مناطق
مه��م جهان ق��رار دارند يا در ميان آنها در حركتاند .چين
و روس��يه ميخواهند قدرتش��ان را در سراسر جهان تزريق
كنند ،اما بيشتر با همسايگانشان در تعاملاند .كره شمالي
و ايران نيز بزرگترين تهديد براي كس��اني هس��تند كه به
آنها نزديكترند ،اما در حالي كه تس��ليحات ويرانگر اشاعه
مييابند و مناطق بيش��تر به هم پيوسته ميشوند ،محدود
كردن تهديدها دشوارتر ميشود و توازنهاي منطقهای كه
عليه آمریکا تغيير جهت دهد ،ممكن است به هم پيوسته
شود و امنيت ما را تهديد كند.
آمری��کا بايد اراده و قابليتها را به منظور رقابت و
پيش��گيري از تغييرات نامطلوب در هند و اقيانوس
آرام ،اروپ��ا و خاورميانه گردهم آورد .توازن مطلوب
و پاي��دار قدرت مس��تلزم تعهدي ق��وي و همكاري
نزديك با متحدان و ش��ركا اس��ت ،زي��را متحدان و
شركا ،قدرت آمریکا را افزايش و نفوذش را گسترش
ميدهند .آنها در منافع و مسئوليت ما براي مقاومت
در برابر گرايشهاي مستبدانه ،ستيز با ايدئولوژيهاي
افراطي و بازداشتن از تجاوز شريك هستند .در ديگر
مناطق جهان ثبات و ضعف حكومتها منافع آمریکا
را تهديد ميكند .برخي دولتها قادر نيستند امنيت
را برقرار و نيازهاي اساس��ي مردم شان را رفع كنند
و به اين ترتيب كش��ور و شهروندانش��ان را در برابر
يغماگران ضعيف ميكنند .تروريستها و تبهكاران
در جاهايي رشد ميكنند كه دولتها ضعيف ،فساد
شايع و اعتماد به نهادهاي دولتي پايين باشد .رقباي
راهبردي اغلب به جاي آنكه فساد و ضعف دولت را
من��ع كنند ،از آن به منظ��ور بهرهبرداري از منابع و
بهرهكشي از جمعيتها استفاده ميكنند.
مناطق��ي كه از بيثباتي و ضعف آس��يب ديدهاند نيز
فرصتهايي را براي بهبود امنيت ،ارتقاي رفاه و احياي اميد
دارند .دولتهاي شريك در سراسر جهان در حال توسعه
ميخواهند جوامع خود را بهبود بخشند ،دولتهاي شفاف
و كارآمد ايجاد ،با تهديدهاي غيردولتي مقابله و حاكميت
خود را تقويت كنند  .بسياري از دولتها فرصتهايي را
كه اقتصادهاي بازار و آزاديهاي سياسي ايجاد ميكنند،
تش��خيص ميدهند و به شراكت با آمریکا و متحدان ما
مش��تاق هستند .آمریکا شركاي مش��تاق خود را كه به
اصالحات ميپردازند و آرمانهايشان را دنبال ميكنند،
ترغيب ميكند .دولتهايي كه موفق هستند و كشورهايي
كه در حال گذار از وضعيت پذيرنده كمكهاي توسعهاي
و تبديل شدن به شركاي تجاري هستند ،براي كسب و
كارهاي آمریکايي فرصتهاي اقتصادي فراهم ميكنند و
ثبات ،به كاهش تهديدهايي منجر ميشود كه آمریکاييها
را در خانه هدف ميگيرد.
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هند و اقيانوسيه
يك رقابت ژئوپليتيك ميان ديدگاههاي آزاد و سركوبگر در
منطقه هند و اقيانوسيه در حال رخ دادن است .اين منطقه
كه از ساحل غربي هند تا سواحل غربي آمریکا كشيده شده
است ،پرجمعيتترين و پوياترين بخش اقتصادي جهان است.
تمايل آمریکا به يك هند و اقيانوسيه آزاد و باز ،به نخستين
روزهاي شكلگيري جمهوري ما بازميگردد.
اگرچه آمریکا به دنبال تداوم همكاري با چين است ،چين
از مشوقها و مجازات اقتصادي ،عمليات نفوذ و تهديدهاي
نظامي تلويحي براي متقاعد كردن ديگر دولتها به پيروي
از دس��تور كار سياس��ي و امنيت��ياش اس��تفاده ميكند.
سرمايهگذاريهاي زيرساختي چين و راهبردهاي تجاري آن
آرمانهاي ژئوپليتيك اين كشور را تقويت ميكند .تالشهاي
چين براي ساختن پايگاههاي نظامي در درياي چين جنوبي
جريان آزاد تجارت را به خطر مياندازد ،استقالل حاكميت
ديگر كشورها را تهديد و ثبات منطقهای را تضعيف ميكند.
چين رشته عمليات سريع مدرنيزهسازي نظامي را آغاز كرده
كه براي محدود كردن دسترس��ي آمریکا به منطقه و آزاد
گذاشتن دست چين طراحي شده است.
چي��ن جاهطلبيهاي خود را داراي س��ود متقابل معرفي
ميكند ،اما استيالي چين خطر تضعيف استقالل حاكميت
بسياري از دولتهاي هند و اقيانوسيه را در بردارد .دولتهاي
سراس��ر اين منطقه رهبري پايدار آمریکا را در يك پاس��خ
جمعي خواس��تار هس��تند كه از يك نظم منطقهای كه به
حاكميت و استقالل احترام ميگذارد ،حمايت كند.
در آسياي شمال شرقي رژيم كره شمالي در حال تسريع
برنامههاي س��ايبري ،هس��تهاي و موشكي بالستيك است.
پيگيري اين تسليحات توسط كره شمالي تهديدي جهاني
است كه مستلزم يك پاسخ جهاني است .تحريكات مستمر
كره شمالي كشورهاي همسايه و آمریکا را به تقويت بيشتر
تضمينهاي امنيتي و اتخاذ تدابير بيش��تر براي حفاظت از
خودش��ان برميانگيزد و يك كره ش��مالي مسلح به سالح
هس��تهاي ميتواند به اشاعه ويرانگرترين تسليحات جهان
در سراسر منطقه هند و آسيا و فراتر از آن منتهي شود.
متحدان آمریکا براي پاسخگويي به تهديدات متقابل نظير كره
شمالي و حفظ منافع متقابل ما در منطقه هند و آسيا حياتي
هس��تند .اتحاد و دوس��تي ما با كره جنوبي كه با آزمونهايي
تاريخي ايجاد ش��ده ،قويتر از هميشه است .ما از نقش قوي
رهبري ژاپن ،متحد مهم ما ،استقبال و حمايت ميكنيم .استراليا
بعد از جنگ جهاني اول در هر بحران مهم در كنار ما مبارزه كرده
و همچنان به تقويت تمهيدات اقتصادي و امنيتي ميپردازد كه
از منافع مشترك ما حمايت و ارزشهاي دموكراتيك ما را در
سراسر اين منطقه تأمين ميكند .نيوزلند يك شريك كليدي
آمریکا است كه به صلح و امنيت در سراسر منطقه كمك ميكند.
ما از ظهور هند به عنوان يك قدرت جهاني پيشرو و يك شريك
قوي راهبردي و دفاعي اس��تقبال ميكنيم .ما درصدد افزايش
همكاري چهارجانبه با ژاپن ،استراليا و هند هستيم.
فيليپين و تايلند همچنان متحدان و بازارهاي مهمي براي
آمریکا در آس��ياي جنوبي شرقي هستند .ويتنام ،اندونزي،

مالزي و سنگاپور شركاي امنيتي و اقتصادي روبه رشد آمریکا
هستند .مجمع كشورهاي آسياي جنوب شرقي (آ.سه.آن) و
همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه همچنان مركز معماري
منطقهای هند و اقيانوسيه و سكوهايي براي ارتقاي يك نظم
مبتني بر آزادي هستند.
اقدامات اولويتدار
سياس�ي :چش��مانداز ما براي هند و اقيانوسيه هيچ
كشوري را ناديده نميگيرد .ما تعهدمان به ايجاد اتحادها
و شراكتها را دو برابر خواهيم كرد در حالي كه روابطي را
با شركاي جديدي گسترش ميدهيم و تعميق ميكنيم
كه در احترام ب��ه حاكميت ،تجارت عادالنه و متقابل و
حاكميت قانون شريك هس��تند .ما تعهدمان به آزادي
درياها و حل و فصل مس��المتآميز مشاجرات زميني و
دريايي مطابق با حقوق بينالملل را تقويت ميكنيم .ما
با متحدان و شركا براي رسيدن به خلع سالح هستهاي
كامل ،قابل راس��تيآزمايي و بازگشتناپذير شبهجزيره
كره و حفظ رژيم منع اش��اعه در آس��ياي شمال شرقي
همكاري خواهيم كرد.
اقتصادي :آمریکا همكاري منطقهای را براي آزاد و باز
نگه داشتن راههاي دريايي ،اقدامات شفاف براي تأمين مالي
زيرساختها و حل و فصل مسالمتآميز مشاجرات ترغيب
خواهد كرد .ما توافقات تجاري دوجانبه را بر مبنايي عادالنه
و متقابل دنبال خواهيم كرد .ما به دنبال دسترس��ي برابر
و قابل اطمينان به صادرات آمریکايي هس��تيم .ما با شركا
براي ايجاد شبكهاي از دولتها همكاري خواهيم كرد كه
به بازارهاي آزاد اختصاص داده ش��ود و در برابر نيروهايي
كه حاكميتش��ان را بيثبات ميكنند ،حفاظت ش��ود .ما
همكاري با متحدان در خصوص زيرساخت با كيفيت باال
را تقويت خواهيم كرد .ما با همكاري با استراليا و نيوزلند،
دولتهاي ش��كنندهاي را كه ش��ريك ما در منطقه جزاير
اقيانوسيه هستند ،تقويت خواهيم كرد تا آسيبپذيريشان
در برابر نوسانات اقتصادي و بالياي طبيعي را كاهش دهيم.

اروپا
ي��ك اروپاي ق��وي و آزاد براي آمری��کا اهميت حياتي
دارد .ما با تعهد مش��تركمان به اصول دموكراس��ي ،آزادي
فردي و حاكميت قانون با هم متحد هس��تيم .ما در كنار
يكديگر اروپاي غربي را بعد از جنگ جهاني دوم بازسازي و
موسساتي ايجاد كرديم كه ثبات و رفاه را براي هر دو سوي
اقيان��وس اطلس حاصل كرد .امروز ،اروپا يكي از مرفهترين
مناطق جهان و مهمترين ش��ريك تجاري ما است .اگرچه
تهديد كمونيسم اتحاد جماهير شوروي از بين رفته است،
ام��ا تهديدهاي جديد اراده ما را محك ميزند .روس��يه از
تدابي��ر ويرانگر براي تضعيف اعتب��ار تعهد آمریکا به اروپا،
تحليل اتحاد اروپا و آمریکا و تضعيف موسسات و دولتهاي
اروپايي اس��تفاده ميكند .روسيه با تهاجم به گرجستان و
اوكراين ارادهاش براي نقض حاكميت دولتهاي اين منطقه
را نشان داد .روسيه همچنان به ارعاب همسايگانش با رفتار
تهديدآميز نظير خودنمايي هستهاي و استقرار قابليتهاي
تهاجمي ادامه ميدهد.
چين با گسترش اقدامات تجاري ناعادالنه و سرمايهگذاري
در صنايع مهم ،فناوريهاي حساس و زيرساختها در تالش
است در اروپا براي خود جايگاهي راهبردي به دست آورد.
اروپا نيز با تهديدهايي فوري از جانب افراطگرايان اسالمي
خشونتطلب رو بهرو است .حمالت داعش و ديگر گروههاي
جهادي در اسپانيا ،فرانسه ،آلمان ،بلژيك ،انگليس و ديگر
كشورها نش��ان ميدهد كه شركاي اروپايي ما همچنان با
تهديدهايي جدي رو بهرو هس��تند .بيثباتي در خاورميانه
و آفريق��ا باعث حركت ميليونها مهاجر و پناهنده به اروپا
ش��ده و بيثباتي و تنشها را در اين منطقه تش��ديد كرده
است .آمریکا وقتي امنتر است كه اروپا مرفه و باثبات باشد
و بتواند به دفاع از منافع و ايدهآلهاي مش��ترك ما كمك
كند .آمریکا همچنان به متحدان و شركاي اروپايي ما متعهد
اس��ت .اتحاد دولتهاي آزاد و داراي حاكميت مستقل ناتو
يكي از مزاياي بزرگ ما در رابطه با رقبايمان است و آمریکا
همچنان به ماده پنج پيمان واشنگتن متعهد است.متحدان
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و شركاي اروپايي دسترسي راهبردي ما را افزايش ميدهند
و دسترس��ي به پايگاههاي خط مقدم و حق پرواز بر حريم
هوايي براي انجام عمليات جهاني را براي ما فراهم ميكند.
ما به همراه يكديگر با تهديدهاي مشترك مقابله ميكنيم.
كش��ورهاي اروپايي هزاران سرباز را براي كمك به مبارزه
با تروريس��تهاي جهادي در افغانستان ،برقراري ثبات در
عراق و مبارزه با سازمانهايي تروريستي در سراسر آفريقا
و خاورميانه بزرگتر اعزام ميكنند .اتحاد ناتو زماني قويتر
خواهد ش��د كه همه اعضا مس��ئوليت بزرگتري به عهده
بگيرند و در حفاظت از منافع متقابل ،حاكميت و ارزشهاي
متقابل ما سهمي عادالنه داشته باشند.
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اقدامات اولويتدار
سياسي :آمریکا همكاري با متحدان و شركاي اروپاييمان
را براي مقابل��ه با نيروهايي كه تهديد به تضعيف ارزشها،
منافع امنيتي و چش��مانداز مشتركمان را مطرح ميسازند،
تعميق خواهد كرد .آمریکا و اروپا با يكديگر براي مقابله با
خرابكاري و تهاجم روسيه و تهديدهاي كره شمالي و ايران
همكاري خواهند كرد .ما به پيشبرد اصول و منافع مشتركمان
در نشستهاي بينالمللي ادامه خواهيم داد.
اقتص�ادي :آمریکا با اتحادي��ه اروپا و به صورت دوجانبه
با انگليس و ديگر دولتها همكاري خواهد كرد تا از روابط
تجاري عادالنه و متقابل و رفع موانع رشد اطمينان حاصل
كند .ما سرمايهگذاري مستقيم خارجي اروپا را در آمریکا براي
ايجاد اشتغال ترغيب خواهيم كرد .ما با متحدان و شركاي
خود براي متنوعسازي منابع انرژي اروپا به منظور اطمينان
از امنيت انرژي كش��ورهاي اروپايي همكاري خواهيم كرد.
ما با ش��ركايمان براي رقابت با اقدامات تجاري و اقتصادي
ناعادالنه چين و محدود كردن دسترسي آن به فناوريهاي
حساس همكاري خواهيم كرد.
نظامي و امنيتي :آمریکا به مسئوليتهاي دفاعي خود
عمل خواهد كرد و انتظار دارد كه ديگران نيز همين كار را
انج��ام دهند .ما انتظار داريم كه متحدان اروپايي ما بودجه

دفاعي را تا س��ال  2024به  2درصد توليد ناخالص داخلي
افزايش دهند و  20درصد اين بودجه به افزايش قابليتهاي
نظام��ي اختصاص يابد .ما در جناح ش��رقي ناتو به تقويت
بازدارندگي و دفاعي ادامه خواهيم داد و تالشهاي متحدان
و ش��ركاي خط مقدم را براي دفاع بهتر از خودشان تسريع
خواهيم كرد .ما با ناتو براي بهبود قابليتهاي هوايي و دفاع
موش��كي يكپارچه به منظور مقابله با تهديدهاي موجود و
طراحي شده موشك بالستيك و كروز بهويژه از طرف ايران،
همكاري خواهيم كرد .ما همكاري مقابله با تروريسم و امنيت
سايبري را افزايش خواهيم داد.
خاورميانه
آمریکا به دنبال خاورميانهاي اس��ت كه پناهگاهي امن يا
زمين رشد تروريستهاي جهادي نيست ،تحت سلطه هيچ
قدرتي كه با آمریکا خصومت داشته باشد ،نيست و به يك
بازار جهاني پايدار انرژي كمك ميكند.
مشكالت به هم پيوسته از جمله گسترش [نفوذ] ايران،
فروپاشي دولت ،ايدئولوژي جهاد ،ركود اجتماعي اقتصادي
و رقابتهاي منطقهای خاورميانه را دچار تنش كرده است.
آمریکا متوجه است كه نه آرزوي تحوالت دموكراتيك و نه
رها كردن آن ،هيچكدام نميتواند ما را از مشكالت منطقه به
دور نگه دارد .ما بايد درباره انتظاراتمان براي منطقه واقعبين
باشيم بدون اينكه اجازه دهيم بدبيني منافع يا چشمانداز ما
براي خاورميانهاي مدرن را دچار ابهام سازد.
اي��ن منطقه همچنان خانه خطرناكترين س��ازمانهاي
تروريستي است .داعش و القاعده در بيثباتي رشد ميكنند
و جهاد خشونتآميز را صادر ميكنند .ايران ،حامي دولتي
برجسته تروريسم ،از بيثباتي براي گسترش نفوذش از طريق
شركا و واسطهها ،اشاعه تسليحات و تأمين مالي بهره برده
است .اين كشور به توسعه موشكهاي بالستيك پرتوانتر و
قابليتهاي اطالعاتي ادامه ميدهد و فعاليتهاي سايبري
بدخواهانه انجام ميدهد .اين فعاليتها از زمان انعقاد توافق
هستهاي سال  2015تاكنون بدون وقفه ادامه داشته است.

ايران به استمرار چرخه خشونت در منطقه ادامه ميدهد و به
جمعيتهاي غيرنظامي آسيب جدي ميزند .دولتهاي رقيب
در حال پر كردن خألهاي ايجاد ش��ده بهواسطه فروپاشي
دولتي هستند و بحران منطقهای به درازا كشيده است.
باوجود اي��ن چالشها ،فرصتهايي در حال ظهور براي
پيش��برد منافع آمریکا در خاورميانه وج��ود دارد .برخي از
ش��ركاي ما با يكديگر براي مطرود ساختن ايدئولوژيهاي
افراطگرايانه همكاري ميكنند و رهبران كليدي خواس��تار
طرد افراطگرايي و خش��ونت اسالمي هستند .ترغيب ثبات
سياسي و رفاه پايدار به كاهش شرايطي كه به نارضايتيهاي
فرقهاي دامن ميزند ،كمك ميكند.
بحران ميان اسرائيل و فلسطينيها در طول چند نسل به
عنوان محرك اصلي بازدارنده صلح و رفاه در منطقه شناخته
شده بود .امروز تهديدهاي سازمانهاي تروريستي جهادي
و تهديد ايران در حال ايجاد اين فهم هس��تند كه اسرائيل
عامل مشكالت منطقه نيست .دولتها به شكلي روزافزون
منافع مشتركي با اسرائيل را در مقابله با تهديدهاي مشترك
پيدا كردند .امروز آمریکا فرصت تسريع همكاري اقتصادي و
سياسي بزرگتري را دارد كه رفاه را براي آنهايي كه شراكت
با ما را خواستارند ،گسترش دهد .آمریکا با احياي شراكتها
با كشورهاي اصالحطلب و ترغيب همكاري ميان شركا در
منطقه ميتواند ثبات و توازن قدرتي را كه در جهت منافع
آمریکا باشد ،ارتقا دهد.
اقدامات اولويتدار
سياسي :ما شراكتها را تقويت خواهيم كرد و شراكتهاي
جديدي ش��كل خواهيم داد تا به پيش��برد امنيت از طريق
ثبات كمك كنيم .ما در هر جايي كه ممكن باشد اصالحات
تدريج��ي را ترغيب ميكنيم .م��ا از تالشها براي مقابله با
ايدئولوژهاي خشونتآميز و افزايش احترام به كرامت افراد
پشتيباني خواهيم كرد .ما همچنان به كمك به شركاي خود
براي رسيدن به منطقهای باثبات و مرفه از جمله از طريق
يك ش��وراي همكاري خليج فارس قوي و يكپارچه متعهد
خواهيم بود .ما ش��راكت بلندمدتمان با عراق به عنوان يك
دولت مستقل را تقويت خواهيم كرد .ما درصدد فيصله جنگ
داخلي س��وريه به شكلي كه شرايط بازگشت پناهندگان و
بازسازي زندگيشان در امنيت را مشخص سازد ،خواهيم بود.
ما با ش��ركاي خود براي محروم كردن رژيم ايران از تمامي
راهها به سوي سالح هستهاي و خنثي كردن نفوذ بدخواهانه
ايران همكاري خواهيم كرد .ما همچنان به كمك به تسهيل
ي��ك تواف��ق صلح جامع كه براي هر دو طرف اس��رائيلي و
فلسطيني قابل پذيرش باشد ،متعهد خواهيم بود.
اقتصادي :آمریکا از اصالحات در دست اجرايي حمايت
خواه��د كرد كه به نابرابرهايي كه تروريس��تهاي جهادي
از آن بهرهب��رداري ميكنند ،پاس��خ ميدهد .ما دولتهاي
منطقه از جمله مصر و عربستان را به تداوم مدرنيزهسازي
اقتصادهايشان ترغيب ميكنيم .ما در تسريع تحوالت مثبت
از طريق تعامل اقتصادي ،حمايت از اصالحطلبان و دفاع از
مزاياي بازارها و جوامع آزاد به ايفاي نقش خواهيم پرداخت.
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گزارش انجمن
نگاهی به الیحه بودجه سال  1398و نکات مهم آن

مروری بر تبصرهها و برخی نکات مهم
• بودجه دو سقفی
دولت الیحه بودجه س��ال  ۹۸را با دو س��قف ارائه کرده است .در
بند ب ماده واحده س��قف اول منابع عمومی  ۴۰۷ /۷هزار میلیارد
تومان و س��قف دوم 400 ،هزار میلی��ارد ریال باالتر در نظر گرفته
شده است .این افزایش از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به
ارقام مصوب(به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام ،میعانات
گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی،
مصارف عمومی را تا سقف  400هزار میلیارد ریال تامین ميشود و
در موارد زیر هزینه ميشود:
 200ه��زار میلیارد ریال بابت اجرای ماده  106قانون توس��عهششم این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح
توزیع ميگردد
 200-هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره  21این قانون

• سهم  14.5درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت
طبق بند «الف» تبصره یک الیحه بودجه ،در سال  96سهم شرکت ملی
نفت ایران موضوع بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 14/5 ،درصد تعیین شده است که
سود حاصل از آن معاف از تقسیم سهام دولت است.
• سهم  20درصدی صندوق توسعه ملی
بر اساس بند «ب» تبصره  1این الیحه ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
موظف است  20درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام ،میعانات گازی
و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند این مبالغ به
صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه ميشود .این در حالی
اس��ت که در تبصره اول قانون بودجه س��ال  ،۹۷س��هم صندوق توسعه ملی از
صادرات نفت ۳۲ ،درصد تعیین شده بود .کاهش  ۱۲درصدی از سهم صندوق
توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز ،موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از
فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
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• دریافتی  ۱۴۲هزار میلیارد تومانی از هدفمندی
در الیحه بودجه س��ال  98کل کش��ور در جدول مربوط به تبصره 14
الیحه (منابع و مصارف ناشی از درآمد حاملهای انرژی) ،حدود  6هزار
و  145میلی��ارد توم��ان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفته
شده است .گفتنی است ،در این تبصره  42هزار و  500میلیارد تومان
برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی لحاظ شده است .همچنین کل
درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها حدود  142هزار میلیارد تومان است.
• درآمدهای مالیاتی دولت
بر اس��اس گ��زارش مرکز پژوهشه��ا ،بهطور کل��ی و از بابت تحقق
مالیاتهای پیشبینی ش��ده میتوان گفت که در س��ال  1398معادل
 153هزار میلیارد تومان ب ه عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر ش��ده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال  1397که
حدود  142هزار میلیارد تومان بود ،حدود  8درصد رشد داشته است .اگر
نرخ تورم امسال و سال آینده را حداقل  30درصد در نظر بگیریم ،این
یعنی اینکه مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) تا  20درصد کاهش
پیدا کرده که قابل توجه محسوب ميشود.
• بودجه عمرانی
اعتبارات س��رمایهگذاریهای عمرانی (موس��وم به تملک داراییهای
سرمایهای) در الیحه بودجه سال  1398حدود  62هزار میلیارد تومان
در نظر گرفته ش��ده که در مقایس��ه با رقم قانون سال  62 (1397هزار
میلیاردتومان) تغییری نکرده است .با توجه به تورم ،این به معنی کاهش
بودجه عمرانی اس��ت .بررس��ی تحقق بودجههای عمرانی در سالهای
گذشته نشان ميدهد معموال با نوسان و کمتر از عدد مشخص شده در
قانون محقق شدهاند.
طبق آخرین آماری که س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده ،در حال
حاضر  ۸۱هزار پروژه نیمهتمام استانی و حدود  ۳۰۰۰پروژه ملی در کشور
وجود دارد که برای اتمام آنها به  ۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

• بازگشت ارز حاصل از صادرات
بر اساس بند د تبصره  ،8هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای
درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی،
محصوالت بخش کش��اورزی و مواد خام و همچنین اس��ترداد مالیات و
عوارض موضوع ماده  13قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در مواردی که ارز
حاصل از صادرات طبق مقررات اعالی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی
کشور برگردانده نش��ود ،برای عملکرد سالهای  13697و  1398قابل
اعمال نخواهد بود .مدت زمان اس��ترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
موضوع ماده  34قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کش��ور مصوب  ،1394از طرف س��ازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از
تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده ميباشد.
• تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس بند و تبصره  8مدت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده
مصوب  1387/2/17و اصالحات بعدی آن تا زمان الزم االجرا شدن قانون
جدید در سال  1398تمدید ميشود.
• اصالح تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم
بر اساس بند ز تبصره  :8عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده 100
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1394برای عملکرد سالهای 1397
و  1398به عبارت «سی برابر» اصالح ميشود.
[بر اساس تبصره این ماده سازمان امور مالیاتی کشور ميتواند برخی
از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه
آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده( )۸۴این قانون باشد از انجام
بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و
ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت
مقطوع تعیین و وصول نماید .در مواردی که مؤدی کمتر از یک س��ال
مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال
محاسبه و وصول ميشود.
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ب -نمایی از شاخصهای الیحه بودجه سال 1398
 -1شاخصهای کالن
الیحه بودجه س��ال  1398کل کش��ور با رقمی بالغ بر  17032هزار
میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به منابع مندرج در قانون
بودجه سال  12225(1397هزار میلیارد ریال) حدود  4807هزار میلیارد
ریال افزایش یافته اس��ت .بر این اساس منابع الیحه بودجه سال 1398
در مقایسه با سال  ،1397حدود  40درصد رشد دارد .منابع بودجه از دو
محل درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکتهای دولتی ،بانکها
و موسسات انتفاعی حاصل ميشود .درآمدهای بودجه عمومی نیز از دو
محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی
به دس��ت میآید .درآمد حاصل از مالیات ،گمرک ،فروش نفت و انتشار
اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار میگیرند.
اعتب��ارات تملک داراییهای س��رمایهای (اعتبارات عمرانی) در الیحه
بودجه  98مبلغ  620هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت
به رقم  620هزار میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال  97رشدی
نداشته است.
اعتبارات هزینهای(اعتبارات جاری) در الیحه بودجه  ،98مبلغ 3206
هزار میلیارد ریال پیشبینی ش��ده که در مقایس��ه با رقم  2933هزار
میلیارد ریال قانون بودجه س��ال  1397کل کش��ور به میزان  9درصد
رشد را نشان ميدهد.
 -1-1بودجه کل کشور
• سهم تولید و اشتغال از منابع هدفمندی یارانهها
در تبصره ( )14که به موضوع هدفمندی اش��اره دارد در مجموع
مق��رر گردید از محل اجرای قان��ون هدفمند کردن یارانهها حدود
 143هزار میلیارد تومان منابع حاصل ش��ود .این میزان منابع باید
در ط��رف دیگر جدول و س��مت مصارف ب��ه  23موضوع حمایتی
اختصاص یابد .بخشی از آن که بیش از  2100میلیارد تومان است
باید به اجرای ماده ( )39قانون برنامه ششم ،بند (الف) تبصره ()18
الیحه و م��اده ( )8قانون هدفمندکردن یارانهها اختصاص مییابد.
در واق��ع ح��دود  1/5درصد منابع هدفمند کردن باید امور تولید و
اشتغال اختصاص داده شود.
• تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی
بر اس��اس بند و تبصره  :16به منظور تهاتر و تس��ویه بخشی از بدهی
اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران،
تج��ارت و ملت از محل واگذاری داراییه��ای غیرنقد دولت ،بانکهای
فوقالذکر موظفند در صورتیکه اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت
اولیه توس��ط گیرنده تس��هیالت تس��ویه گردد ،نس��بت به فک رهن،
آزادس��ازی وثایق ،خروج از فهرس��ت مشتریان بدحس��اب و اقدام برای
رفع ممنوعالخروجی ذینفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از
تسهیالت مزبور اقدام نمایند.
• ایجاد اشتغال و رونق تولید
تبصره  18بر موضوع افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای طرحهای
عمرانی و اتمام طرحهای نیمهتمام اشاره دارد.
در بند (الف) تبصره  18نیز دولت به میزان  3000میلیارد تومان باید
به برنامههای اشتغال مولد ،تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاستهای
بازار کار اختصاص دهد.
در بن��د (ر) تبصره  18نیز به ایجاد اش��تغال و رونق تولید و توس��عه
سرمایهگذاری تأکید شده است.

• مناب��ع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها ،واگذاری داراییهای
سرمایهای ،واگذاری داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی) و مصارف
بودج��ه عمومی دول��ت از حیث هزینهها (هزینهه��ای جاری و تملک
داراییه��ای س��رمایهای و تملک داراییهای مال��ی) بالغ بر  4786هزار
میلیارد ریال پیشبینی ش��ده اس��ت .این رقم از دو قس��مت اصلی زیر
تشکیل شده است:
 -1منابع عمومی دولت که بالغ بر  4077هزار میلیارد ریال است.
 -2درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 709
هزار میلیارد ریال در الیحه پیشبینی شده است.
بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
از لحاظ درآمدها و س��ایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر
پرداختها بالغ  12747هزار میلیارد ریال.
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در جدول زیر منابع و مصارف الیحه بودجه سال  98و مقایسه آن با رقم مندرج در قانون بودجه سال  97ارائه شده است:
جدول -1مقایسه خالصه بودجه کل کشور در قانون بودجه  97و الیحه 98

ارقام به هزار میلیارد ریال

منابع

قانون بودجه سال  1397الیحه بودجه 1398

درصد رشد

جمع منابع (مصارف) عمومی دولت

3862

4077

5.6

درآمدهای اختصاصی دولت

570

709

24.4

منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت

4432

4786

8.0

منابع (مصارف) شرکتهای دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

8391

12747

51.9

جمع

12823

17533

36.7

کسر ميشود ارقامی که دوبار منظور شده است

598

501

-16.2

منابع (مصارف) بودجه کل کشور

12225

17032

39.3

*با توجه به اینکه اطالعات عملکرد قانون بودجه  98در دسترس نیست الیحه با قانون مصوب مقایسه شده است.
 -2-1منابع و مصارف عمومی دولت
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای س��رمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای س��رمایهای
و مالی بالغ بر  4786هزار میلیارد ریال است .که مقایسه آن با قانون بودجه سال  1397مطابق جدول زیر است:

درآمدها

قانون بودجه سال
1397
2156

الیحه بودجه
1398
2087

-3.2

واگذاری داراییهای سرمایهای

1076

1480

37.5

واگذاری داراییهای مالی

630

510

-19.0

هزینهها

2933

3207

9.3

تملک داراییهای سرمایه ای

620

620

0.0

تملک داراییهای مالی

307

250

-18.6

ارقام به هزار میلیارد ریال
منابع عمومی دولت

مصارف عمومی دولت

36

درصد رشد

گزارش انجمن
شماره  -135زمستان 1397

 -1-2-1اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 1398
منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال  1398کل کشور(رقم  4077هزار
میلیارد ریال) ازسه قسمت اصلی:
• درآمدها(  2087هزار میلیارد ریال و سهم حدود  51درصدی)،
• واگذاری داراییهای سرمایهای (رقم  1480هزار میلیارد ریال و سهم حدود
 36درصد)
• واگذاری داراییهای مالی(رقم  510هزار میلیارد ریال و س��هم  13درصد)
تشکیل شده است.
درآمدها که عمدهترین جزء از منابع عمومی دولت را تشکیل ميدهد شامل
درآمده��ای مالیاتی ،درآمدهای حاص��ل از مالکیت دولت ،درآمدهای حاصل از
فروش کاالها و خدمات و ...تشکیل شده است .واگذاری داراییهای سرمایهای که
بخش دیگر از منابع عمومی دولت است شامل منابع حاصل از نفت و فرآوردههای
نفتی ،منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل
از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تشکیل شده است .سهم این
اقالم در منابع عمومی دولت در الیحه بودجه  98در نمودار  1قابل مشاهده است:
در قس��مت منابع عمومی دولت ،بخش درآمدها ش��امل م��وارد :درآمدهای
مالیاتی ،درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی ،درآمدهای حاصل از مالکیت
دولت ،درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات ،درآمدهای حاصل از جرائم
و خسارات و درآمدهای متفرقه است.
مجموع درآمدهای دولت در الیحه بودجه  ۹۸نسبت به قانون بودجه  ،۹۷بیش
از  70هزار میلیارد ریال کاهش یافته است .اما این کاهش در درآمدهای مالیاتی
رخ نداده است ،برعکس درآمدهای مالیاتی برای سال آتی نسبت به سال  97با
 ۸ /۱درصد افزایش ،معادل  1535هزار میلیارد ریال لحاظ شده است .بیشترین
رویکرد کاهشی دولت در درآمدها ،در «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و
«درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» دیده ميشود .در این دو مورد ،در الیحه
بودجه  ۹۸بیش از  ۳۳درصد کاهش نسبت به قانون بودجه  ۹۷رخ داده است.

 -2-2-1درآمدهای مالیاتی
بر اساس الیحه بودجه سال  ،1398سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی
دولت بیش از  ...درصد و معادل با  1536هزار میلیارد ریال پیش بینی ش��ده
است .که اجزای درآمدهای مالیاتی در نمودار زیر قابل مشاهده است که سهم
هر یک از کل درآمدهای مالیاتی آمده است.

مالیات بر کاالها و خدمات در الیحه بودجه رقم  609هزار میلیارد ریال (این
رقم جمع عمومی است شامل ملی و استانی) پیش بینی شده است که  ...درصد
آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل ميدهد .به عبارت دیگر میزان مالیات بر
ارزش افزوده  386هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است .مالیاتهای مستقیم؟
 -3-2-1نفت
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز
طبیعی صادراتی یکی از مهمترین منابع عمومی دولت در بودجههای س��الیانه
به شمار میرود که با رعایت برخی از قوانین در بخش منابع لحاظ ميشود.
مطابق قانون منابع حاصل از نفت در سه بخش تقسیم ميشود:
 .1شرکت ملی نفت  14.5درصد
 .2صندوق توسعه ملی  20درصد
 .3و مابقی آن که  65.5درصد است در ردیف  210101و ( 210109به ترتیب
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز و سه
درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز خیز و کمتر
توسعه یافته کشور) به عنوان سهم دولت منظور ميشود .مجموع این دو ردیف
بیش از  1425هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.
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قانون بودجه سال 1397

الیحه بودجه سال 1398

هزار میلیارد ریال

میلیارد دالر
( 3850تومان)

هزار میلیارد ریال

میلیارد دالر
( 5700تومان)

سهم شرکت ملی نفت ( 14.5درصد)

274

7

315.5

5.5

سهم صندوق توسعه ملی ( 32درصد و  20درصد)

604

16

435.5

7.5

سهم دولت* ( 53.5درصد و  65.5درصد)

1010

26

1425

25

جمع :منابع حاصل از نفت

1888

49

2176

38

* مجم�وع ردی�ف ( 210101منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز) و ردیف ( 210109س�ه درصد

فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز خیز و کمتر توسعهیافته کشور)
براساس نرخ تسعیر در نظر گرفته شده در الیحه بودجه(  5700تومان سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل  ۲۶/۱درصد بوده است ،اما در
به ازای هر یک دالر) ،در مجموع دولت بیش از  25میلیارد دالر از منابع سال جاری سهم نفت به نزدیک  ۳۵درصد رسیده است؛ از این رو یکسوم از منابع
حاصل از درآمدهای مذکور را در الیحه بودجه به عنوان س��هم خود در عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.
 -4-2-1منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی
نظر گرفته است.
در بخ��ش منابع عمومی دولت ،منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در
در قانون بودجه س��ال  ،1397منابع حاص��ل از نفت و فرآوردههای نفتی معادل
 1010هزار میلیارد ریال بوده است (که با احتساب هر دالر  3850تومان در قانون چند سال اخیر جایگاه ویژهای پیدا کرده است .عمده ترین رقم این منابع مربوط
بودجه سال  26 ،97میلیارد دالر ميشود)  ،اما در سال  98این رقم به  1425هزار به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اس�لامی اس��ت .این رقم
میلیارد ریال افزایش یافته است ،به این معنی که درآمد دولت در سال آتی نسبت در الیحه بودجه  440 ،98هزار میلیارد ریال ميباشد که  86درصد از مجموع
به سال جاری  ۴۱درصد درآمد ریالی نفتی بیشتری کسب کند .این اختالف به سهم  510هزار میلیارد ریال حاصل از واگذاری داراییهای مالی شامل ميشود .این
صندوق توسعه ملی باز ميگردد .در تبصره اول قانون بودجه سال  ،۹۷سهم صندوق سهم در قانون بودجه سال  61 ، 97بوده است.
 -3-1اجزای مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال 1398
توسعه ملی از صادرات نفت ۳۲ ،درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری،
عمده ترین مصارف عمومی دولت اقالم هزینهای است که شامل حقوق و دستمزد
سهم صندوق توسعه ملی به  ۲۰درصد رسیده است .کاهش  ۱۲درصدی از سهم
صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز ،موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت کارکنان ،مزایای بازنشستگان ،یارانهها و  ...ميشود .همانطور که در نمودار  2آمده
از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند .در سال گذشته است  74درصد ( 3207هزار میلیارد ریال) مصارف عمومی اقالم هزینهای است.
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بررسی پیشنویس آییننامه تشکلهای اقتصادی

مقدمه
پیشنویس آییننامه تشکلهای اقتصادی در تاریخ
 27آب��ان ماه به تصویب هيأت نمایندگان اتاق ایران
رسید و برای اظهار نظر و بررسی به تشکلها ارسال
گردید .در ابتدای این پیشنویس آیین آمده است:
«در راس��تای اجرایی نمودن تکالیف اتاق ایران در
خصوص م��واد  1و  5قانون بهبود مس��تمر محیط
کسب و کار مصوب  90/11/16و آییننامه تشکیل
و نح��وه فعالی��ت هيأتهای نمایندگان ات��اق ایران
و ب��ه منظ��ور ایجاد وح��دت رویه در س��اماندهی،
تاسیس و الحاق تشکلهای اقتصادی ،شرایط کسب
کرس��ی و فراهم آوردن زمینه ادغام ،ش��بکه سازی،
یکپارچهسازی و انسجام تشکلها ،آییننامه تشکلهای
اقتصادی به ش��رح زیر در مورخ  ...به تصویب شورای
عالی نظارت رسید».
این در حالی است که بر اساس ماده  5قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کار  3وظیفه بر عهده اتاقها
گذاشته شده است:
 -1اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی
را تهیه و تغییرات آن را اعالم نمایند.
 -2در آن دس��ته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد
تشکل فعال ميباشند ،اتاقها موظفند برای ساماندهی،
ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینههای الزم
را ایجاد کنند.
 -3و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود
دارد ،زمینه ادغام ،شبكهس��ازي ،يكپارچهس��ازي و
انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.

بررس��ی این وظایف و موارد ذکر ش��ده در مقدمه
پیشنویس تهیه ش��ده اتاق ایران نشان ميدهد در
مقدمه پیشنویس اشاره ای به«فعالیتهای اقتصادی
فاقد تشکل» و «تشکلهای موازی» نشده است.
در اجرای وظایف پیشبینی ش��ده فوق اتاق ایران
در مرداد ماه سال  1397اقدام به تهیه فهرست ملی
تش��کلهای اقتصادی نموده است و به نظر میرسد
این فهرست شامل تشکلهای عضو اتاق ایران ميشود
چرا که هیچ اش��ارهای به مرجع ثبت این تش��کلها
نشده است.
عالوه بر این مورد و قبل از بررس��ی آییننامه تهیه
شده توسط اتاق ایران به این نکته باید پرداخته شود
بوکار نامی
که در مواد قانون بهبود مستمر محیط کس 
از تهیه آییننامه برده نشده است.
در ادامه کلیات متن تهیه شده بررسی شده است
و نکات��ی ذکر ش��ده و همچنی��ن در خصوص مواد
پیشنویس نیز در قالب جدول اظهارنظر گردیده است.
 -1کلیات
این پیشنویس مشتمل بر 29ماده است که در چهار
بخش تهیه شده است :اختصارات ،تعاریف و ضوابط
تاسیس تشکلها ،ضوابط الحاق تشکلهای کسب و
کار به اتاق ایران و شرایط کسب کرسی تشکلها در
هيأت نمایندگان اتاق ایران
با توجه به اینکه در مقدمه پیشنویس عالوه بر قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار  ،اشاره به«آییننامه
تش��کیل و نحوه فعالیت هيأتهای نمایندگان اتاق
ایران» نیز شده است .به همین دلیل برخی از اشارات

ذکر شده در این پیشنویس ناظر به آییننامه تشکیل
و نحوه فعالیت هيأتهای نمایندگان اتاق ایران است.
بخش اول :اختصارات
در این بخش به تعریف واژههای بهکار گرفته شده در
متن پرداخته است .مهمترین نکته ای که در این بخش
قابل ذکر است این است که در موادی از پیشنویس،
عبارت «انجمن» آمده است اما تعریفی از انجمن در
بخش اول نشده است.
بخش دوم :تعاریف و ضوابط تاسیس تشکلها
این بخش شامل مواد  1الی  22ميشود که شامل
بیش��ترین مواد پیشنویس است که در سه قسمت
قابل تحلیل است:
 -1م��واد  1ال��ی  :7ک��ه به تعریف ان��واع مختلف
تشکلها پرداخته شده است شامل :تشکل اقتصادی
تخصصی ،تش��کل کارکردی ،تشکل تخصصی ملی،
تشکل تخصصی سراسری ،تشکل استانی ،فدراسیون
و کنفدراسیون
بر اساس ماده  1قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار تشکل اقتصادی و تشکل اقتصادی سراسری تعریف
شده است .در ماده 1قانون بهبود مستمر محیط کسب
و کار در تعریف تش��کل اقتصادی و تشکل اقتصادی
سراسری آمده است:
ب -تشکل اقتصادی :تشکلهایی که به منظور حفظ
حقوق و منافع مش��روع و قانونی اعضاء و ساماندهی
فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی
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و حقوق��ی ،به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه
توسط مدیران صنایع و معادن ،کشاورزی ،بازرگانی،
خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت
نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا ميشوند.
پ -تش��کل اقتص��ادی سراس��ری :آن دس��ته از
تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه
و عضو داشته باشند.
در خصوص تعاریف ذکر شده چند نکته مطرح است:
در ماده  1پیشنویس در تعریف تش��کل اقتصادی
تخصصی آمده است:
ماده  . 1تش��کل اقتصادی تخصصی  -به استناد
بند ب ماده  1قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و
کار – عبارت است از :تشکلهایی که به منظور حفظ
حقوق و منافع مش��روع و قانونی اعضا و س��اماندهی
فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی
و حقوقی به صورت مؤسسهای غیرانتفاعی ،غیرسیاسی
و غیردولتی ،به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه
توسط مدیران صنایع و معادن ،کشاورزی ،بازرگانی،
خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت
نزد اتاقها ثبت ميش��وند که دارای یک کد حداقل
س��هرقمی طبقهبندي مشاغل سازمان ملل ()ISIC
یا طبقهبندي بينالمللی معادل آن مانند طبقهبندي
محوری محصوالت ( )CPCميباشند.
نکته مهم اینکه در تعریف قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار ،به رسمیت شناخته شدن سایر مراجع
قانونی در ثبت تشکلهای اقتصادی است .در حالیکه
در ماده  1پیشنویس اتاق ،فقط اتاق ایران به عنوان
مرجع ثبت به رسمیت شناخته شده است .این نکته
باید مدنظر قرار گیرد که اتاق باید سایر مراجع ثبت
را به رسمیت بشناسد اما بر این نکته تاکید کند که
تنها به تشکلهای عضو اتاق ميتواند خدمت رسانی
نماید و عضویت در هيأت نمایندگان اتاق نیز منوط
به عضویت تشکل در اتاق ایران است.
نکته دیگر اینکه با توجه به مواد  1الی ،7اتاق بازرگانی
اقدام به تعریف س��از و کاری به منظور س��اماندهی
تش��کلهای موجود کرده اس��ت .به این صورت که
تعریف تشکلها بر اساس کد  ISICمطرح شده است.
بر اساس طبقه بندی مشاغل سازمان ملل ،کسب و
کارها در دنیا به  4طبقه تقسیم ميشوند:
 -1چند بخش��ی ( )sectorمانند بخش صنعت و
معدن و( ...مانند انجمن مدیران صنایع ،خانه معدن
ایران و)...
 -2بخشی ( )divisionمانند صنعت مواد غذایی
دارای کد دو رقمی (انجمنهای صنایع غذایی ایران)
 -3کالس ( )classمانند آشامیدنیها دارای کد سه
رقمی (انجمن تولیدکنندگان نوشیدنیهای گازدار)
 -4گ��روه ( )groupمانن��د آب می��وه دارای کد
چهاررقمی (انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت)
با توجه به طبقه بندی فوق انجمن مدیران صنایع

جزء طبقه اول قرار میگیرد .اما در تعاریف ذکر شده
در م��واد  1تا  4پیشنویس آییننامه تش��کلهای
اقتص��ادی ،انجمن مدیران صنایع در کلیه آنها قابل
تعریف اس��ت و با این م��واد مطابقت دارد .به عنوان
نمونه بر اساس ماده  ،4حوزه فعالیت انجمن را سراسر
ایران تعیین کرده است بدین ترتیب احتماالً انجمن
مشمول ماده  4آییننامه اجرایی شود .البته کارکرد
انجم��ن با مواد  1و  3نیز مطابق��ت دارد چرا که در
ماده  6اساسنامه انجمن اهداف پیشبینی شده تقریباً
اهداف ملی است.
همچنین در این مواد مشخص نشده است که تشکلی
که دارای اعضایی با کدهای مختلف هس��تند چگونه
تش��کلی تعریف ميشود؟ چرا که تشکلها دارای کد
 ISICیکسان ،تشکلهای موازی تلقی خواهند شد.
معیارهای طبقهبندي و مواد  1الی  7چندان واضح
نیست با توجه به وضعیت تشکلهای موجود خیلی
از آنها ميتواند همپوشانی داشته باشد به عنوان مثال
تشکل اقتصادی تخصصی در عین ملی بودن سراسری
باش��د به عبارت دیگر باید دقیقاً مش��خص شود که
تشکلهای مشخص باید کدام شرایط را حتما داشته
باشند و کدام شرایط را نباید داشته باشند.
 -2مواد  8الی  :15در این مواد دستورالعملهایی
برای اجرا توس��ط انجمنها پیشبینی ش��ده است
از جمله :ارائه گزارش عملکرد ،ارائه صورتجلس��ات
مجامع عمومی تشکلها ،نظارت بر مجامع عمومی،
رس��یدگی به درخواستهای تاس��یس ،ثبت و الحاق
تشکلهای جدید.
بر اساس مواد  8و  9پیشنویس ،کلیه تشکلهای
اقتص��ادی موظف به ارائه گزارش عملکرد یکس��اله
ب��ازرس ،حس��ابرس و هيأت مدی��ره و گزارشهای
تخصصی به معاونت تشکلهای اتاق ایران هستند .این
نیازمند ایجاد تشکیالت گستردهای به منظور رسیدگی
و بررس��ی این موارد خواهد بود .نکته قابل طرح این
است که مبنای رسیدگی اتاق به این اطالعات چیست؟
و چگونه صحت و سقم این اطالعات را مورد بررسی
قرار ميدهد؟ اگر امکان رسیدگی ندارد به چه دلیل این
حجم از اطالعات را اخذ میکند .آیا این همان شیوه
دولتی برای بروکراتیک کردن فرآيندها نیست؟ نکته
اینکه تشکلها تنها تاسیس و تغییرات هيأت مدیره را
باید به اطالع اتاق برساند و سایر موارد ضرورتی ندارد.
با توجه به موارد فوق و وظایف اتاق بر اساس ماده
 5قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار ،اتاقها
موظفند برای آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که
فاقد تش��کل فعال ميباش��ند زمینههای الزم برای
ساماندهی ،ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال را
ایجاد کنند .همانطور که صراحتا ذکر شده است برای
فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند.
در حالیکه در مواد  1الی  15ذکری از این تشکلها
نشده است و شامل کلیه تشکلهای موجود ميشود

و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد،
زمینه ادغام ،شبکه سازی ،یکپارچه سازی و انسجام
تشکلهای موازی را فراهم نمایند .لذا به نظر میرسد
ابتدا اتاق باید فعالیتهایی که فاقد تشکل هستند و
در مرحله دوم تش��کلهای موازی را شناسایی کند.
سپس در مورد ادغام احتمالی آنها تصمیم گیری شود.
 -3مواد  16الی  :22شامل موارد نحوه ادغام ،شبکه
سازی ،یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی،
تدوین اساسنامه الگوی تشکلها و ...است.
بر اس��اس ماده  16اتاق ایران ميتواند نسبت به
ادغام ،شبکه سازی و  ...تشکلهای موازی اقدام کند
که این مورد از جمله وظایفی اس��ت که در ماده 5
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای اتاق
تعریف شده است که ساز و کار آن نیز طبقه بندی
تش��کلها بر اس��اس کد  ISICمطرح شده است.
براساس ماده  ، 19اتاق مرجع رسیدگی به شکایات
و حل اختالف تشکلی است .چگونه اتاق هم ميتواند
مجری باشد و هم مرجع رسیدگی به شکایات و حل
اختالفات تشکلها باشد؟
و بر اساس ماده  20کلیه تشکلها از اساسنامه نمونه
و الگوی تشکلهای اتاق ایران استفاده خواهند کرد.
بخش سوم :ضوابط الحاق تشکلهای کسب
و کار به اتاق ایران
این بخش شامل مواد  23و  24ميشود که مواردی
از نحوه عضویت و الحاق تشکلها به اتاق ایران آورده
ش��ده است .این در حالی اس��ت که در قانون بهبود
مس��تمر محیط کسب و کار سخنی از الحاق نیامده
است و تشکلهای ثبت شده در سایر مراجع قانونی
به رسمیت شناخته شده است و تنها ثبت فعالیتهای
اقتصادی فاقد تشکل مطرح شده است.
در م��اده  23آم��ده اس��ت کلیه تش��کلها اعم از
تشکلهای تخصصی و کارکردی در همه سطوح ملی
و استانی ميتوانند بر اساس ضوابط ذکر شده به اتاق
ایران الحاق شوند .باید این نکته در نظر گرفته شود
که تنها تشکلهایی که عضو اتاق هستند ميتوانند به
عضویت در هيأت نمایندگان اتاق درآیند .همچنین در
این ماده شرایط الحاق تشکلها به اتاق ایران ذکر شده
است از جمله اینکه تغییرات مورد نظر در اساسنامه
داشته باشند .سوالی که مطرح است این است که مگر
قرار به استفاده از اساسنامههای نمونه و الگو نیست؟
بخش چهارم :شرایط کسب کرسی تشکلها
در هيأت نمایندگان اتاق ایران
این بخش از مواد  25الی  29تشکیل شده است که
شرایط داشتن نماینده در هيأت نمایندگان و شرایط و
ضوابط نماینده تشکل در هيأت نمایندگان را ذکر کرده
است .که این بخش بیشتر مربوط به آییننامه تشکیل
و نحوه فعالیت هيأتهای نمایندگان اتاق ایران ميشود.
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متن ماده

نظرات

ردیف

1

بخش اول – اختصارات:
 اتاق ایران :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران هيأت رئيسه :هيأت رئيسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران آییننامه :آییننامه تشکلهای اقتصادی اساسنامه :اساسنامه الگو تشکلهای اتاق ایران معاونت تشکلها :معاونت تشکلهای اتاق ایران امور حقوقی :امور حقوقی اتاق ایران اتاق شهرستان :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شهرستان پروانه فعالیت تش��کل :سندی است که برای مدت یک دوره تصدی هيأت مدیره تشکلتوسط اتاق ایران صادر ميشود و مالک اعتبار فعالیتهای تشکل ميباشد.
 هيأت موس��س تش��کل :اعضای واجد شرایط که هسته اولیه تشکیل تشکل ميباشند ومجمع عمومی مؤسس را برگزار مینمایند.

-

2

بخش دوم – تعاریف و ضوابط تاسیس تشکلها
م��اده  . 1تش��کل اقتصادی تخصصی  -به اس��تناد بند ب ماده  1قانون بهبود مس��تمر
محیط کس��ب و کار – عبارت اس��ت از :تش��کلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع
مش��روع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی
و حقوقی به صورت مؤسس��های غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و غیردولتی ،به موجب قانون و یا
به صورت داوطلبانه توس��ط مدیران صنایع و معادن ،کش��اورزی ،بازرگانی ،خدمات و نیز
صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها ثبت ميشوند که دارای یک کد حداقل
سهرقمی طبقهبندي مشاغل سازمان ملل ( )ISICیا طبقهبندي بينالمللی معادل آن مانند
طبقهبندي محوری محصوالت ( )CPCميباشند.

شاخصهای شناسایی این دسته از تشکلها شامل
موارد زیر است :غیرانتفاعی ،غیرسیاسی ،غیردولتی،
درخواست توسط مدیران یا صاحبان کسبوکار ،به
منظور ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی
اعضا و دارای کد حداقل سه رقمی ISIC / CPC
در ای��ن م��اده عب��ارت دارای ی��ک کد حداقل س��ه رقمی
طبقهبندي مشاغل سازمان ملل ( »)ISICبه چه معنا است؟
با توجه به این تعریف انجمن مدیران صنایع تشکل
اقتص��ادی تخصصی اس��ت ک��ه دارای اعضایی با
کدهای سه رقمی و چهار رقمی است.

3

ماده  .2تشکل کارکردی :تشکلهایی که به منطور توسعه دانش و ترویج مفاهیم تخصصی
کسبوکار و یا شبكهسازي و ارائه خدمات عمومی به اعضای خود تشکیل ميشوند.
تبصره  . 1تشکلهای کارکردی ميتوانند بدون حق رای به عضویت فدراسيونها درآیند.
تبصره  . 2تشخیص کارکردی یا تخصصی بودن تشکلها به عهده هيأت رئيسه اتاق ایران ميباشد.

شاخصهای شناسایی این دسته از تشکلها شامل موارد
زیر اس��ت :جهت توس��عه و دان��ش و مفاهیم تخصصی
کسبوکار ،شبكهسازي و ارائه خدمات عمومی به اعضا
با توجه به این تعریف انجمن مدیران صنایع تشکل
کارکردی است.

4

ماده  . 3تشکل تخصصی ملی :به تشکل اقتصادی تخصصی با موضوع فعالیت مشترک دارای
یک کد حداقل سهرقمی طبقهبندي مشاغل سازمان ملل ( )ISICیا طبقهبندي بينالمللی
معادل آن مانند طبقهبندي محوری محصوالت ( )CPCباش��د اطالق ميش��ود که امکان
تشکیل تشکلهای استانی را ندارد مانند (پتروشیمی ،سیمان و فوالد) و اعضای آن حداقل
 51درصد فعاالن دارای کارت بازرگانی  /عضویت اتاق ایران را پوشش دهد ،مشروط به آن
که کمتر از  10عضو نباشند.
تبصره  .در صورت دو بار اطالعرسانی و عدم رسیدن به نصاب حداقل  51درصد ،تاسیس
تشکل با هر درصدی ،قابل اجرا خواهد بود.

ش��اخصهای شناس��ایی این دس��ته از تشکلها
ش��امل موارد زیر است :تشکل اقتصادی تخصصی
با حداقل کد س��ه رقمی  ISIC / CPCکه امکان
تشکیل تشکلهای استانی را ندارند.
در ای��ن ماده نی��ز عبارت دارای ی��ک کد حداقل
س��هرقمی طبقهبن��دي مش��اغل س��ازمان ملل
( »)ISICبه چه معنا است؟

5

ماده  . 4تشکل تخصصی سراسری :به تشکل اقتصادی تخصصی با موضوع فعالیت مشترک
دارای یک کد حداقل س��هرقمی طبقهبندي مشاغل س��ازمان ملل ( )ISICیا طبقهبندي
بينالمللی معادل آن مانند طبقهبندي محوری محصوالت ( )CPCباشد اطالق ميشود
که قابلیت ایجاد حداقل  5تشکل استانی را دارد.

ش��اخصهای شناس��ایی این دس��ته از تشکلها
ش��امل موارد زیر است :تشکل اقتصادی تخصصی
با حداقل  5تشکل تخصصی
س��وال س��لبی :اگر اس��تانهای خوزس��تان و اصفهان،
خراسان رضوی ،یزد و آذربایجان شرقی تشکل فوالدی
تشکیل بدهند رابطهشان با انجمن فوالد چه خواهد بود؟
با توجه به این تعریف انجمن مدیران صنایع تشکل
تخصصی سراسری نیز محسوب ميشود.

41

گزارش انجمن
شماره  -135زمستان 1397

42

نظرات
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6

ماده  . 5تشکل استانی :به تشکل اقتصادی تخصصی با موضوع فعالیت مشترک دارای یک
کد حداقل س��ه رقمی طبقهبندي مشاغل سازمان ملل ( )ISICیا طبقهبندي بينالمللی
معادل آن مانند طبقهبندي محوری محصوالت ( )CPCباشد اطالق ميشود که اعضای
آن حداقل  51درصد فعاالن دارای کارت بازرگانی  /عضویت اتاق اس��تان را پوش��ش دهد،
مشروط به آن که کمتر از  10عضو نباشند.
تبصره  . 1تشکیل تشکل استانی با تعداد خارج از حد نصاب تعیین شده ،به تشخیص اتاق
مربوطه میسر خواهد بود.
تبصره  . 2مرجع ثبت تش��کلهای اس��تانی ،تخصصی سراس��ری و تخصصی ملی ،صدور
موافقت اصولی توسط اتاق ایران ميباشد.
تبصره  . 3تشکل استانی به درخواست اتاق شهرستان و ارائه مدارک کامل اعضا به معاونت
تشکلهای اتاق ایران و با دریافت موافقت اصولی از اتاق ایران تشکیل ميشود.
تبصره  . 4وظایف و حدود اختیارات و تعامالت فیمابین تش��کلهای استانی و تشکلهای
سراسری بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه تشکلهای سراسری تعیین ميگردد.

7

ماده  . 6فدراسیون :به تشکلهایی اطالق ميشود که در سطح کدهای دو رقمی طبقهبندي
مشاغل س��ازمان ملل ()ISICیا طبقهبنديهای بينالمللی معادل آن مانند طبقهبندي
محوری محصوالت ( )CPCتشکیل ميشوند.
تبصره  . 1در صورت تصویب فدراسیون مربوطه ،تشکلهایی هم که در سایر مراجع ثبت
ش��دهاند ميتوانند به صورت وابسته به عضویت فدراسيونها درآیند؛ لیکن دارای حق رای
نميباشند و ميبايست مراتب را به اتاق ایران اطالع دهند.
تبصره  . 2فدراسیون باید حداقل 51درصد تشکلهای پایین دستی زیرشاخه خود را پوشش داده باشد.

شاخصهای شناسایی این دسته از تشکلها شامل
موارد زیر است :تشکل با سطح کدهای دو رقمی با
حداقل  5تشکل تخصصی

8

ماده .7کنفدراس��یون :به تش��کلهایی اطالق ميش��ود که در س��طح کدهای یک رقمی
طبقهبندي مش��اغل س��ازمان ملل ( )ISICیا طبقهبنديهای بينالمللی معادل آن مانند
طبقهبندي محوری محصوالت ( )CPCتشکیل ميشوند.
تبصره  . 1تش��کیل کنفدراسيونها منوط به تش��کیل فدراسيونها و با درخواست حداقل
 3فدراسیون امکانپذیر است.
تبصره  .2کنفدراس��یون باید حداقل  51درصد تشکلهای پایین دستی زیرشاخه خود را
پوشش داده باشد.

شاخصهای شناسایی این دسته از تشکلها شامل
موارد زیر است:
تشکل با سطح کد یک رقمی با پوشش حداقل 51
درصدی تشکلهای پایین دستی
با توج��ه به ای��ن تعریف انجمن مدی��ران صنایع
کنفدراسیون است.

9

ماده  . 8کلیه تشکلهای اقتصادی اعم از تشکلهای تخصصی ،فدراسيونها و کنفدراسيونها،
موظف به ارائه گزارش عملکرد یکس��اله بازرس ،حس��ابرس و هيأت مدیره و گزارشهای
تخصصی (حسب مورد) به معاونت تشکلهای اتاق ایران ميباشند.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

10

ماده  . 9انجمنهای استانی موظف به ارائه گزارش عملکرد یکساله و گزارش تخصصی (حسب
مورد) به تشکلهای باالدستی و اتاق استان مربوطه و معاونت تشکلهای اتاق ایران ميباشند.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

11

ماده  . 10مجامع عمومی باید با نظارت نماینده اتاق ایران مطابق با دستورالعمل برگزاری
مجامع و رعایت اساس��نامه تش��کل برگزار گردد و *کلیه صورتجلس��ات مجامع عمومی
تش��کلهای زیرمجموعه اتاق ایران ميبايست به تایید نماینده اتاق ایران و در تشکلهای
استانی به تایید نماینده اتاق استانی برسد.

تایی��د توس��ط نماین��ده اتاق اس��تقالل تش��کلی را
خدشهدار میکند .ميتواند جهت اطالع باشد نه تایید.

12

ماده  . 11نظارت بر مجامع تش��کلهای اس��تانی باید توس��ط اتاق شهرستان مربوطه و با
هماهنگی معاونت تشکلهای اتاق ایران و با رعایت دستورالعمل برگزاری مجامع انجام شود.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

13

ماده  . 12پس از تکمیل پرونده و ارائه طرح توجیهی توس��ط هيأت مؤس��س با متقاضیان
تشکیل تشکل ،معاونت تشکلهای اتاق ایران موظف است درخواستهای تاسیس و ثبت و
الحاق تشکلهای جدید را در چارچوب تعاریف و ضوابط این آییننامه بررسی و ظرف مدت
یک ماه نسبت به رسیدگی و انجام فرآيندهای الزم و طرح در هيأت رئيسه اقدام و آن هيأت
نیز ظرف مدت یک ماه نتایج مربوطه را اعالم نماید.
تبصره  .هيأت رئيسه ،صورتجلسهای با امضای اعضای هيأت تهیه و نسبت به تایید یا عدم
تایید موافقت اصولی با تاسیس و ثبت اعالم نظر مينمايد.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

شاخصهای شناسایی این دسته از تشکلها شامل
موارد زیر اس��ت :با حداق��ل  10عضو و  51درصد
فعاالن دارای کارت بازرگانی و یا به تشخیص اتاق
استان با اعضای کمتر
معیار صرفاً کارت بازرگانی است یا ظرفیت تولید؟
در تبص��ره  4این ماده بحث اساس��نامههای الگو
مطرح شده است.

گزارش انجمن
شماره  -135زمستان 1397

ردیف

متن ماده

نظرات

14

ماده  . 13معاونت تشکلها پس از دریافت صورتجلسه موافقت اصولی به عنوان دبیرخانه
موقت هيأت مؤس��س محسوب ش��ده و اقدامات الزم از جمله انجام فراخوان جهت جذب
فعاالن مربوطه از طریق روشهای معمول اطالعرس��انی (رسانهاي) جهت برگزاری مجمع
عمومی تش��کل را با رعای��ت ضوابط قانونی حداکثر تا پایان م��دت اعتبار موافقت اصولی
مربوطه ،انجام خواهد داد.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

15

ماده  . 14پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسسین و تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای
هيأت مدیره و بازرس و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،مقدمات الزم برای ثبت تشکل و درج
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و صدور پروانه تاسیس و فعالیت و صدور شناسه ملی قابل
انجام خواهد بود.
تبصره  .تمدید پروانه فعالیت منوط به برگزاری مجامع عادی سالیانه در موعد مقرر طبق
مفاد اساسنامه و تحویل پروانه فعالیت منقضی شده ميباشد.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

16

ماده  . 15چنانچه هيأت مديرههای منتخب ظرف مدت تعیین شده در اساسنامه نسبت به
برگزاری مجامع عادی سالیانه اقدام نکنند و این اقدام توسط بازرسان و یا جمعی از اعضا که
در اساسنامه ذکر گردیده نیز عملیاتی نشود ،آنگاه اتاق راساً ميتواند نسبت به برگزاری مجامع
عمومی عادی و فوقالعاده با رعایت تشریفات مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  .در صورت عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه در سه نوبت و انقضای پروانه فعالیت
تشکل ،معاونت تشکلهای اتاق ایران به ارائه اخطار کتبی و مهلت سه ماهه به تشکل برای
برگزاری مجمع و انجام بهروز رساني اقدام مينمايد و در صورتیکه تشکل اقدامات الزم را طبق
اتاق ایران انجام ندهد ،موضوع فعالیت تشکل در اتاق ایران منحل تلقی ميگردد .بدیهی است
تشکیل مجدد تشکل طبق ضوابط منوط به اخذ موافقت اصولی اتاق ایران ميباشد.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

17

ماده  . 16به منظور جلوگیری از موازيكاري و تعدد مراکز تصميمگيري ،اتاق ایران ميتواند
نسبت به ادغام ،شبكهسازي ،يكپارچهسازي و انسجام تشکلهای موازی اقدام کند.

پیش��نهادات در این خصوص در انتهای گزارش
آمده است

18

ماده  . 17تشکلهای موازی به تشکلهایی که در یک کد مربوطه به طبقهبندي مشاغل سازمان
مل��ل ( )ISICیا طبقهبنديهای بينالمللی مع��ادل آن مانند طبقهبندي محوری محصوالت
( )CPCفعالیت ميكنند یا در عضویت و یا ماموریت همپوشانی دارند ،اطالق ميشود.

بر اس��اس این ماده برخی از انجمنها ميتوانند
تشکل موازی قلمداد شوند.

19

ماده  . 18اساسنامه و تغییرات آن نباید مغایر با قانون تجارت و قوانین و مقررات اتاق ایران
از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باشد.
تبصره * .مرجع تفس��یر و تشخیص مغایرت اساس��نامه و تغییرات آن با قوانین و مقررات
اتاق ایران به عهده اتاق ایران ميباشد که نظر آن اتاق برای کلیه تشکلها الزماالجراست.

20

ماده  . 19مرجع رس��یدگی به شکایات و حل اختالفات تشکلی ،اتاق ایران ميباشد و نظر
ابرازی اتاق در این خصوص قطعی و الزماالجراست.

21

ماده  . 20معاونت تشکلها مکلف است طی سه ماه بعد از تصویب این آییننامه اساسنامه
نمونه هر یک از تشکلها را تدوین کند.

22

ماده  . 21هيأت رئيسه اتاق ایران ميتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و مسئولیتهای خود
را در ارتباط با کلیات موضوع تشکلها به شورایی تخصصی تفویض نماید.

23

ماده  . 22در صورتیکه تشکلی با فعالیت یکسان و مشابه قب ً
ال در اتاق ایران به ثبت رسیده
باش��د ،معاونت تشکلها ميبايس��ت با دعوت از تشکلهای مزبور که در سایر مراجع ثبت
شدهاند ،زمینه ادغام و تعامل میان دو تشکل را فراهم آورد.
*ماده  .با توجه به تصریح تبصره  2ماده  5قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار،
شرایط عضویت تشکلها در اساسنامه ميبايست شفاف و دقیق بوده و به گونهاي باشد
که مانع عضویت فعالیت مربوطه در حوزه تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالیت تسهیل
گردد و معاونت تش��کلهای اتاق ایران ميتواند راساً در خصوص عضویت فعالیت حائز
شرایط در تشکل ذیربط اقدام نماید.

این ماده مبهم اس��ت و باید مشخص شود کدام
رکن اتاق این مرجعیت را دارد؟

بر اس��اس این م��اده ام��کان ادغ��ام انجمن با
کنفدراسیون وجود دارد
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متن ماده
بخش سوم – ضوابط الحاق تشکلهای کسب و کار به اتاق ایران:
ماده  . 23کلیه تش��کلها اعم از تش��کلهای تخصصی و کارکردی در همه سطوح ملی و
استانی ميتوانند بر اساس ضوابط زیر به اتاق ایران الحاق شوند:
 – 1نوع فعالیت تشکل برابر تعریف این آییننامه باشد.
 – 2در حوزه فعالیت آن ،تشکل موازی در اتاق ایران وجود نداشته باشد.
 – 3تغییرات مورد نظر در اساسنامه به منظور الحاق در اتاق ایران انجام شود:
بخش هویت یا اهداف یا مقدمه:
 -1-3انجمن به اس��تناد بند (ک) ماده ( )5قانون تش��کیل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کش��اورزی ایران و ماده ( )5قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار در مجمع عمومی
فوقالع��اده مورخ به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اوری ایران (از این پس اتاق ایران
نامیده خواهد شد) الحاق گردید.
بخش وظایف:
 -2-3جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط
کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران.
 -3-3ارائه گزارش هر ش��ش ماه یک بار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن ،طرح مس��ائل و
مش��کالت همراه با پیشنهاد راهحلهای اجرایی برای رفع مشکالت و ارائه گزارش مزبور و
پاسخ به استعالمها و ارجاعهای اتاق ایران.
بخش عضویت:
 -4-3دارا بودن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشا ورزی تهران یا شهرستانها برای عضویت در انجمن.
بخش مجامع:
 -5-3دعوت از نماینده اتاق ایران برای حضور در کلیه جلس��ات مجامع عمومی (عادی و
فوقالعاده) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای.
 -6-3نماینده هر عضو حقوقی در «انجمن» جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رای
باید عضو هيأت مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت
خود باشد .نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل
این حق را به غیر ندارد .ضمناً اعضای حقیقی نیز ميبايست اصالتاً در جلسه حضور یابند و
اجازه توکیل حق رای به غیر را ندارند.
موارد متفرقه :
 -7-3انجمن ميبايس��ت به موجب ماده  5قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار در
خصوص س��اماندهی تش��کلهای اقتصادی با اتاق ایران و در خصوص مسائل ملی و کالن
صنفی با تشکل باالدستی ذیربط (به تشخیص اتاق ایران) هماهنگ باشد.
 -8-3رعای��ت مق��ررات و آییننامههای اجرای��ی ذیربط اتاق بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران در خصوص عضویت تشکلها.
 -9-3در صورتیکه اساس��نامه نیاز به تفسیر داشته باشد ،این امر توسط اتاق ایران صورت
میپذیرد و نظر ابرازی اتاق در این خصوص قطعی و الزماالجراست.
 -10-3در ص��ورت تغیی��ر اقامتگاه قانونی «انجمن» مراتب در روزنامه کثیراالنتش��ار
منتخب آگهی ميش��ود و نیز کتباً به اطالع اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران خواهد رسید.
 .4داشتن اعتبار پروانه فعالیت در مرجع ثبت قبلی؛
 .5تشکیل منظم مجامع عمومی حداقل در  2سال قبل از الحاق به اتاق ایران؛
تبصره .مرجع تشخیص بندهای فوق ،اتاق ایران ميباشد.

نظرات

بهتر اس��ت در این بند به ج��ای واژه «انجمن» از
«تشکل» استفاده شود.

به ج��ای عب��ارت «دارای معرفی نامه رس��می از
ش��رکت خود باش��د» ،عبارت «دارای معرفی نامه
با امضای رسمی تعهدآور شرکت باشد» جایگزین
شود.

منظور کدام رکن اتاق است؟
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ماده  .24عضویت و الحاق تشکل در اتاق ایران با رعایت شرایط زیر صورت میپذیرد:
پس از اخذ موافقت اصولی ،تشکل نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اقدام و با هماهنگی
معاونت تشکلها موارد مربوط به جایگاه و نحوه نظارت اتاق ایران و چگونگی ارتباط و تعامل تشکل
با اتاق ایران مطابق با اساسنامه نمونه تشکلهای اتاق ایران را به اساسنامه خود الحاق نماید.
داش��تن کارت عضویت و برای تش��کلهایی که دارای فعالیت تجارت خارجی هس��تند کارت
بازرگانی معتبر در یکی از اتاقهای بازرگانی کشور برای اعضای هيأت مدیره تشکل الزامی است.
تبصره .حداقل  20درصد اعضای اصلی تش��کل در مقطع الحاق به اتاق ایران ،باید دارای کارت
عضویت یا بازرگانی معتبر در یکی از اتاقهای کشور باشند و سایر اعضای اصلی تشکل حداکثر
بعد از مدت  3سال از الحاق به اتاق ایران عضو یکی از اتاقهای سراسر کشور شوند.
تشکلهای الحاقی ميبايست ظرف  3سال از الحاق به اتاق ایران به طور کامل از مرجع ثبت اولیه
خود منفک شوند و اساسنامه اتاق ایران را بپذیرند و به عضویت اتاق ایران درآیند.
* ماده  .تش��کلهای اقتصادی که از ابتدای س��ال  1393در س��ایر مراجع به ثبت رس��یدهاند
نميتوانند به عنوان تشکل اقتصادی به اتاق الحاق گردند و ميبايست درخواست تاسیس دهند.
* ماده .تشکلهای اقتصادی ثبت شده در وزارت کشور به منظور الحاق به اتاق ایران ميبايست
اساسنامه منطبق بر ضوابط و اساسنامه نمونه اتاق ایران را بپذیرند.

بر چه اساس��ی معیار ابتدای سال  93تعیین شده
است؟

26

بخش چهارم – شرایط کسب کرسی تشکلها در هيأت نمایندگان اتاق ایران:
الف – شرایط داشتن نماینده در هيأت نمایندگان
ماده  .25تش��کلهای تخصصی ملی ،تخصصی سراسری ،فدراسيونها و کنفدراسيونهای
ثبت ش��ده در اتاق ایران با احراز ش��رایط زیر ميتوانند به عضویت هيأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران درآیند:
داشتن پروانه فعالیت معتبر از اتاق ایران.
داشتن حداقل  3سال سابقه ثبت در اتاق ایران.
فدراسیون و کنفدراسیون باید حداقل  51درصد تشکلهای پاییندستی زیرشاخه خود را
پوشش داده باشند.
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ماده  .26تشکلهای واجد شرایط فوقالذکر ميبايست درخواست حضور در هيأت نمایندگان
را با نامه رسمی و با پیوست مدارک به اتاق ایران اعالم نمایند.
ماده  .27مرجع احراز تطبیق شرایط تشکلها و نمایندگان آنها در هيأت نمایندگان ،هيأت
رئيسه اتاق ایران ميباشد.

28

ب – شرایط و ضوابط نماینده تشکل در هيأت نمایندگان
ماده  .28نمایندگان تشکلهای واجد شرایط با دارا بودن شرایط زیر مجاز به حضور و حق
رای در هيأت نمایندگان اتاق ایران خواهند بود:
عضو اصلی هيأت مدیره تشکل مربوطه باشد؛
دارای سابقه حداقل یک سال عضویت در تشکل مربوطه باشد؛
صورتجلس��ه هيأت مدیره در خصوص معرفی نماینده عضو هي��أت نمایندگان به امضای
اعضای هيأت مدیره را ارائه نماید؛
دارای کارت معتبر بازرگانی و یا عضویت اتاق ایران باشد؛
تبصره  .1تش��کلها موظفند برای معرفی نماینده خود مدارک زیر را به معاونت تشکلها
ارسال نمایند:
نامه رسمی درخواست؛
صورتجلسه مجمع عمومی ناظر به انتخاب عضو هيأت مدیره و یا روزنامه رسمی؛
صورتجلسه هيأت مدیره ناظر بر معرفی نماینده؛
تبصره  .2سلب شرایط از حضور در هيأت مدیره به منزله خاتمه عضویت در هيأت نمایندگان
است و تشکل موظف است نماینده جدیدی معرفی نماید.
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ماده  .29آییننامه تشکلهای اقتصادی ،در ( )4بخش و ( )29ماده و ( )19تبصره در جلسه
مورخ ................هيأت رئيس��ه اتاق ایران به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزماالجراست.
لذا کلیه مصوبات و سیاس��تهای قبلی لغو بالاثر بوده و کلیه تشکلهای زیرمجموعه اتاق
ایران – اعم از تاسیس��ی و الحاقی – موظفند حداکثر ظرف مدت  3س��ال ،تشکل خود را
با ضوابط معین در آییننامه ،منطبق نمایند .در غیر این صورت اتاق ایران عنداللزوم راس��اً
نسبت به *تعلیق تشکل ،ابطال پروانه ،حذف از فهرست ملی تشکلها و هيأت نمایندگان،
تغییر اساسنامه و ساختار و برگزاری مجامع اقدام خواهد کرد.

شرایط ذکر شده در این ماده کافی نیست میتوان
از موارد زیر استفاده کرد:
محدودیت س��نی ،دارا بودن مدرک تحصیلی ،دارا
بودن س��ابقه فعالیت به مدت  15س��ال ،س��ابقه
عضویت  5ساله در تشکل مربوطه ،سابقه عضویت
سه س��اله در هيأت مدیره تش��کل مربوطه و دارا
بودن کارت بازرگانی به مدت  10سال و...

45

گزارش انجمن
شماره  -135زمستان 1397

46

 -3پیشنهادات
 -1وضع هر نوع قانون و مقرراتی بايد مستند به گزارشي باشد که نقاط
ضعف موجود و داليل تغييرات پيشنهادي را به طور روشن بيان کرده
باشد .متاسفانه پيشنويس پيشنهادي اتاق فاقد اين گزارش است و تنها
بايد به حدس و گمان در مورد ديدگاه طراحان پيش نويس اکتفا کرد.
لذا پيشنهاد ميشود مستندات پيش نويس در اختيار همگان قرار گيرد.
اين مستندات بايد دربرگيرنده گزارشات زير باشد:
الف -شناخت نقاط ضعف موجود
ب -داليل توجيهي هريک تغييرات
ج -مقايسه ارتباط تشکلها با اتاق ايران با ساير کشورها
 -2با توجه به ش��رح وظایف و اساس��نامه نوع طبقه بندی تشکلها
جامع نیست لذا نیاز به بازبینی دارد .در صورت تصویب این پیشنویس،
تشکلهای عضو اتاق ایران مانند برخی انجمنها نیاز به بازنگری اساسنامه
خواهند داشت.
 -3مواد  8الی  16در راستای اخذ اطالعات عملکرد مالی ،نظارت بر
برگزاری مجامع ،تش��کیل تشکلها ،موافقت با ایجاد تشکل و برگزاری
مجمع راسا در صورت عدم برگزاری مجمع توسط تشکلهای مربوطه
و مواردی از این قبیل پیشبینی ش��ده اس��ت که در واقع بیانگر تبادل
مجموعهای از اطالعات بدون امکان صحتسنجی همراه با اقدامات اجرایی
که تقریبا بار اداری و مالی سنگینی بر اتاق تحمیل خواهد کرد لذا ماده
زیر به عنوان جایگزین مواد فوق پیشنهاد ميشود:
اتاق ایران موظف است تا حداکثر یکسال پس از تصویب این آییننامه
با همکاری تشکلها سامانه جامعی را با ویژگیهای زیر راه اندازی کند:
 -1-3امکان ثبت و ویرایش کلیه اطالعات مالی و اساسنامه ای تشکلها
در مقاطع زمانی تعریف شده وجود داشته باشد.
 -2-3امکان استعالم آنالین مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی و حقیقی
تشکلها از ثبت شرکتها و ثبت احوال فراهم شده باشد.
 -3-3امکان مغایرت گیری اطالعات وارده ش��ده توس��ط تشکلها با
اطالعات قبلی آن تشکلها با اطالعات تشکلهای دیگر و اصول تعریف
شده اتاق  ...را فراهم کند
 -4-3امکان تایید آنالین وضعیت تش��کل ب��ا ارائه گزارش مدیریتی
وجود داشته باشد.
 -5-3امکان تعیین آنالین وقت برگزاری مجمع برای تشکل با توجه
به وضعیت برگزاری مجامع سایر تشکلها
 -4در خصوص عضویت تشکلها در هيأت نمایندگان اتاق ایران ،این
نکته ضروری است که اعضای هيأت نمایندگان اتاق ایران از نمایندگان
منتخب اتاقهای شهرس��تان و اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق
ایران تشکیل ميشود .در حال حاضر تعداد کل اعضای هيأت نمایندگان
اتاق ایران  444نفر اس��ت 135( .نفر نمایندگان اتاقهای شهرس��تان و
 309نفر نمایندگان تشکلها) .با افزایش تعداد تشکلها و در نتیجه آن
افزای��ش نمایندگان عضویت در هيأت نمایندگان ،تعداد اعضای هيأت
نمایندگان اتاق ایران با افزایش قابل توجهی روبه رو ميشود .با این ساز و
کار نمایندگان انتخابی در اقلیت قرار میگیرند .در این راستا باید شرایط
احراز تش��کلها و نمایندگان آنها به دلیل جایگاه و حساس��یت آن باید
مورد بازنگری قرار گیرد و شرایطی از قبیل موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
محدودیت سنی ،دارا بودن مدرک تحصیلی ،دارا بودن سابقه فعالیت
به مدت  15س��ال ،سابقه عضویت  5ساله در تشکل مربوطه ،سابقه
عضویت س��ه ساله در هيأت مدیره تشکل مربوطه و دارا بودن کارت
بازرگانی به مدت  10سال و ...

بررسی اهمیت و جایگاه پژوهش در توسعه

کشور و لزوم ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی
و کارشناسی بخش خصوصی

در دنیای امروز ،دانایی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار
میرود .سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی
س��ریع و آس��ان به منابع علمی موثق وابسته است .در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و
توسعه محسوب ميشود .حتی اگر نشانههایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ
دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نميتواند مسیر مطمئنی را طی کند .بنابراین،
پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار میآید .توسعه پژوهش
در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهشمدار در آموزش آن کشور است که از سطح
آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیالت دانشگاهی استمرار مییابد.
 -1عوامل موثر در توسعه پژوهش
عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند با این حال میتوان به اختصار عوامل توسعه
پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری ،عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود.
منظور از عوامل سختافزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساختهای بنیادی است که امکان
انجام پژوهش در حوزههای مختلف را برای پژوهش��گران فراهم میآورد .مثال وجود ابزارهای
پژوهشی از قبیل دستگاهها و آزمایشگاههای پیشرفته و امکانات شبکهای و رایانهای از جمله این
منابع سخت افزاری محسوب میشوند .منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطالعات و دانش
میان پژوهشگران است که از طریق مجلهها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی
صورت میپذیرد .درنهایت ،بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با
دانش و تالش خود میتوانند امکانات سختافزاری و نرمافزاری را به خدمت گرفته و طرحهای
پژوهشی گوناگون را تدوین و اجرا کنند.
 -2نقش پژوهش در تصمیمگیریهای کالن
همانگونه که میدانیم پژوهش ،فعالیتی اس��ت دقیق ،منظم و منطقی برای کشف حقایق،
دس��تیابی به دانش نو ،حل مس��ائل و تصمیمگیریهای درست .با الگو قراردادن این تعریف و
همچنین نگرش جامع به دستاوردهای بزرگ کشورهای توسعه یافته که نشاندهنده انجام کار
پژوهشی در آغاز هر فعالیتی است ،اهمیت و لزوم اقدام پژوهشگران صحنه اجرایی کشور ،در
سال جاری نمود پیدا میکند .یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعهیافته ،توجه
خاص به امر پژوهش است .اصوال هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی
دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته ،در نتیجه سرمایهگذاری در بخش پژوهش است .حجم
وسیع پژوهشهای علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است .کشورهای
پیشرفته صنعتی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به سرمایه گذاری در امور پژوهشی
و تحقیقاتی اختصاص دادهاند .بررسیها حاکی از این است که؛ این رقم برای کشورهای صنعتی
۵درصد است ،حال آنکه در ایران این رقم حدود نیم درصد است .
پژوهش ميتواند جلوی بسیاری از دوباره کاریها ،اتالف وقت و بودجه را بگیرد .هر قدر
موضوعی بزرگتر و بااهمیتتر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیمگیری درباره اجرای آن
بیشتر است .این کار ،ریسک تصمیم و اجرا را به حداقل میرساند .برای برنامهریزی بلند
مدت نیز نیاز به تحقیقات بیشتر است .در صورتیکه برنامهریزی فاقد پشتوانه تحقیقاتی
باشد و به طور همه جانبه پیش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد ،به یقین در اجرا
و عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد .از این رو میتوان گفت پژوهش به ویژه در
تصمیمگیریهای کالن نقش عمدهای دارد.
 -3پژوهش و حمایت از تولید ملی
با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران ،خواهیم دانست که کشورمان در این حوزه،
جایگاه مناسبی ندارد .توجه به آمار تعداد محققان کشور ،سهم بودجه در نظر گرفته شده برای
پژوهش ،تعداد مراکز تحقیقاتی و ...در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،نشان از لزوم تدبیر هرچه
بیشتر مسئوالن در این باره دارد .متاسفانه در ایران ،فرهنگ پژوهش برخالف فرهنگ آموزش،
گسترش نیافته و نهادینه نشده است .اما فارغ از این نقاط ضعف در زمینه مسائل پژوهشی ،آنچه
در این بحث حائز اهمیت است ،استفاده مفید و موثر از ظرفیتهای موجود تحقیقاتی کشور به
منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است .اگر یک تولیدکننده خرد یا
کالن ،در آغاز یا ادامه فرآیند تولید خود ،از همین ظرفیتهای پژوهشی موجود استفاده کرده و
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تصمیمات خود را بر پایه نتایج حاصل از کارهای پژوهشی
قرار دهد ،اگر مس��ئوالن حوزه اعتباری بانکها ،پیش از
اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان ،هدایت منابع مالی خود
را منوط به نتایج کار پژوهشگران در پایش و ارزیابی مستمر
صنایع و تولیدات مرتبط با آن بانک کنند ،به عنوان مثال؛
اگر مسئوالن وزارتخانههای «جهاد کشاورزی»« ،صنعت،
معدن و تجارت»«،کار و امور اجتماعی» تصمیمات مربوط
به نحوه بهکارگیری عوامل تولید موجود (کار ،سرمایه و)...
را مبتنی برعملیات پژوهشی اتخاذ کنند و یا خود بخش
خصوصی مث��ل اتاقهای بازرگانی در ارائه مش��ورت به
سیاستگذاران نتایج پژوهشهای دقیقی را به آنها منتقل
کنند .آنگاه با فرض تامین سایر الزامات مربوط به ارتقای
تولید ملی ،نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد؛ بنابراین تولید
ملی ،اهداف واالی خود را لمس خواهد کرد.
به طور خالصه میتوان بیان کرد که؛
• پژوهش موتور محرک پیش��رفت و توس��عه کشور
محسوب ميشود.
• هر نوع پیش��رفت و توسعه ،ارتباط مستقیمی
با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای
پیش��رفته ،در نتیج��ه س��رمایهگذاری در بخش
پژوهش است.
• نق��ش پژوه��ش در تصمیمگیریه��ای کالن برای
کشورهای صنعتی ۵درصد است ،حال آنکه در ایران این
رقم حدود نیم درصد است.
 -4مقایس�ه جایگاه پژوه�ش در ایران با برخی
کشورهای منطقه
یکی از مسائلی که همواره توجه مسئوالن و اندیشمندان
کشور را به خود جلب میکند ،امر پژوهش و فعالیتهای
علمی است .پژوهش یک بحث قابل توجه وحائز اهمیتی
است .زیرا پژوهش هم در رشد علمی وهم در رشد اقتصادی
و جای��گاه بینالمللی کش��ور تاثیر به س��زایی میگذارد.
صاحبنظ��ران ,پژوهش را زیر بنای توس��عه میدانند و
جامعهای��ی را موفق و پیش��رفته توصیف میکنند که بر
مدار نخبگان و شایس��تگان علمی و پژوهش��ی بچرخد.
جامعهای ک��ه تصمیمگیریهای آن از س��وی نهادهای
علمی پژوهشی پشتیبانی ش��ود ،گام به سوی توسعه و
ترقی میگذارد .پژوهش و تحقیق ,راههای علمی و اصولی
دارد و اگر این اصول رعایت نشود باعث هدر رفتن نیروی
انسانی و مادی ميشود.
در کشورهای در حالتوسعه بخش قابلتوجهی از تولید
ناخال��ص داخلی به امر پژوه��ش اختصاص مییابد ولی
این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است؛ آماری در این
خصوص وجود دارد؟
براساس بررس��یها و گزارشهای اخیر ،سهم بودجه
پژوهشی برخی کشورها از تولید ناخالص ملی اینگونه است:
چین  ۲درصد ،آمریکا  8.2درصد ،فرانسه  3.2درصد ،هند
یکدرصد ،کرهجنوبی  ۶/۳درصد (که افزایش پیدا کرده)،
آلمان  9.2درصد ،ژاپن  4.3درصد ،روسیه  5.1درصد و
ایران حدود نیمدرصد.
متأس��فانه از لحاظ اختصاص سهمی از تولید ناخالص
داخلی یا  G.D.Pبه امر پژوهش ،این مشکل در کشور وجود
دارد؛ البت��ه تصمیم دولت بر این بود در قانون برنامههای
سوم ،چهارم و پنجم این میزان تا  ۳درصد تولید ناخالص

داخلی افزایش یابد که اینچنین نشد .براساس قانون برنامه
ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا  ۴درصد افزایش
پیدا کند .در الیحه بودجه سال  ۹۵دولت برای اصالح این
رون��د ،جدولی بهنام «ج��دول  »۱پیشبینی کرد و چون
عدد کل اعتبارات پژوهش��ی کشور حدود  ۷هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان بود ،در جدول  ۱۴نیز تقریبا معادل همین
مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از تولید ناخالص
ملی به یکدرصد برس��د .متأسفانه بهدلیل مشکالتی که
دولت داشت این امر محقق نشد .در سال  ۹۶هم در الیحه
بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف کرد .بودجه
پژوهشی کل کش��ور در سال  ۹۶بیش از  ۸هزار میلیارد
تومان رسید ،در جدول  ۱۴بودجه هم حدود  ۹هزار میلیارد
تومان پیشبینی شد تا به  1.1درصد از تولید ناخالص ملی
برسد که محقق نشد .انتظار میرود با روشهای دیگری در
س��ال  ۹۷و با کمک مجلس در این زمینه اقدامات خوبی
انجام ش��ود .ایراد نمایندگان مجلس به جدول  ۱۴الیحه
بودجه این بود که دولت نميتواند از س��رجمع دستگاهها
این مبلغ را برداشت کند و این محقق نخواهد شد .مشکل
جدی دیگر در این زمینه مشارکتنکردن بخش خصوصی
است .در کشورهای پیشرفته ،بخش خصوصی و غیردولتی
در تولید ناخالص ملی نقش اساسی دارد؛ مث ًال اگر به سهم
پژوهش از تولید ناخالص ملی در کشورهای اروپایی توجه
کنیم میبینیم که دستکم نیمی از این درصدی که اشاره
کردیم مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است؛ اینطور
نیست که همه این میزان را دولت تأمین کند.
لذا پیشنهاد ميشود دستاندرکاران دستگاههای متولی و
بهویژه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور ،معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری ،مرکز پژوهشهای مجلس
و متولیان تحقیقات در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و
همچنین واحدهای  R & Dدستگاههای خروجی مطالب
ارائه شده را مورد توجه قرار دهند.
ش��اخص  Knowledge Economyک��ه ب��ر
پایه میانگین س��اده چهار زیرش��اخص  -۱مش��وقهای
اقتص��ادی  -۲تعلیم و تربیت  -۳نوآوری اقتباس فناوری
 -۴زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات بنا شده است
رتبه ایران  ۹۴میباشد .بر این اساس مصر  ،۸۸عربستان ۶۰
و ترکیه  ۶۲هستند یا در خصوص شاخص ( TAIشاخص
دس��تیابی فناوری) ایران از نظر ش��اخص دستیابی بین
 ۷۲کشور رتبه  ،۴۵مصر  ، ۵۱عربستان  ۴۴و ترکیه رتبه
 ۳۰را داراست .به این ترتیب مشخص است که در منطقه
بعد از کشورهای عربستان و ترکیه قرار داریم .در خصوص
شاخص ظرفیت نوآوری  Innovation Capacityکه
ش��امل زیر شاخصهای سرمایه انسانی ،فعالیت فناوری،
تعداد کارکنان در واحدهای تحقیق و توس��عه ()R&D
تعداد اختراعات و انتشارات علمی در هر یک میلیون نفر
است .جمهوری اسالمی ایران از رتبه جهانی  ۸۵برخوردار
اس��ت .در این ش��اخص جایگاه ایران بعد از کش��ورهای
عربستان ،ترکیه و مصر قرار دارد .همچنین رتبه ایران در
شاخص  ۹۵ ، Global Innovation Indexاست که
با کشورهای منطقه تفاوت قابلمالحظهای دارد .همانطور
که مش��خص است ،جایگاه ایران با توجه به شاخصهای
علم و فناوری بینالمللی مطلوب نبوده و برای دستیابی به
جایگاه اول باید استراتژی متناسب با هدف انتخاب شود ،لذا

پیشنهاد ميشود بخشهای تحقیق و توسعه تقویت شوند.
 -5موسسات پژوهشی اقتصادی بخش دولتی
صرفنظ��ر از کیفیت پژوهشهای انجام ش��ده ،وفور
درآمده��ای نفتی در ایران این امکان را به بخش دولتی
داده اس��ت که نهادها و مراکز پژوهشی مختلفی را برای
ایجاد پشتوانه فنی و کارشناسی تصمیمات خود فراهم
کن��د .ولی بخش خصوصی به طور طبیعی این امکان را
ندارد که بتواند حداقل سیاس��تهای اعمال شده توسط
دولت را نقد و بررسی و یا پیشنهادهایی در راستای بهبود
آنها ارائه نماید در زیر برخی نهادهای پژوهش��ی دولتی
که به تعداد قابل توجهی نیروی انسانی در اختیار دارند
استخراج گردیده است.
پژوهشکده امور اقتصادی ،مرکز تحقيقات سياست علمي
کش��ور ،مرکز پژوهشهاي مجل��س ،مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما ،مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست
جمهوری ،مرکز اطالعرس��اني تحقيق و توس��عه ايران،
دفتر مطالعات سياس��ي و بينالمللي وزارت امور خارجه،
پژوهش��كده آمار ،پژوهش��كده صنعت نفت ،پژوهشکده
حوزه و دانشگاه ،پژوهشکده مطالعات راهبردي ،پژوهشکده
بينالمللی تاريخ اجتماعی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی ،موسسه مطالعات آمريکاي شمالي
و اروپا وابسته به دانشگاه تهران ،موسسه مطالعاتی انديشه
سياسی اقتصادی ،موسسه مطالعات و تحقيقات بينالمللي
تهران ،موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به
دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
حال این س��وال مطرح ميش��ود که بخش خصوصی
به ویژه اتاق ایران چه امکانات پژوهشی در اختیار دارد تا
بتواند کاستیهای احتمالی سیاستهای دولت را در بخش
اقتصادی بررس��ی و منتشر کند .در این راستا ابتدا باید
موسسات پژوهشی اقتصادی بخش خصوصی را فهرست
کرد البته بانک اطالعات مدونی در این خصوص نیست
ولی میتوان فهرست اولیه را بصورت ذیل استخراج کرد.
 -6موسسات پژوهشی بخش خصوصی
مرکز تحقیقات و معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران ،مرکز مطالعات اقتصادی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،انجمن مدیران
صنایع ،انجمن فوالد ایران ،سندیکای برق ایران ،انجمن
قطعهسازانوتولیدکنندگانخودرو،انجمنتولیدکنندگان
کفش ایران ،انجمن تولیدکنندگان صنایع غذایی ایران،
انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران.
در ادامه به بررس��ی بیش��تر دو فعال بخش خصوصی
(مؤسسه آموزش��ی و پژوهش��ی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران ،انجمن مدیران صنایع) که در
زمینه کارشناسی و پژوهشی در سطح سیاستهای کالن
و اقتصادی کش��ور از جایگاه مناسبی برخوردار هستند
میپردازیم؛
 مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران با بیش از ۳۵سال سابقه آموزشی ،از خرداد
ماه س��ال  ۱۳۸۵به عنوان یک مؤسسه مستقل متعلق
به اتاق ایران ،با هدف توانمندس��ازی و افزایش بهرهوری
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نیروی انسانی بخش بازرگانی و جامعه کسب و کار کشور و
همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب و محیط بالنده برای
انجام مطالعات و پژوهشهای الزم به منظور توسعه فنون و
شیوههای نوین علمی و عملی رایج در فضای کسب و کار
دنیا ،با دعوت از مدرسین و محققین برجسته رشتههای
مدیریت ،بازرگانی ،اقتصاد ،حسابداری ،کامپیوتر ،حقوق و
زبانهای خارجی شروع به فعالیت نموده است.
مؤسس��ه عالوه ب��ر برگ��زاری دورهه��ا ،همایشها و
کارگاههای آموزشی ویژه فعاالن اقتصادی،اقدام به طراحی
و اجرای دورههای آموزشی کاربردی کوتاه مدت به صورت
حضوری ومجازی ویژه صاحبان صنایع ،مدیران،کارشناسان
ودانش پژوهان جویای کس��ب و کار ،با صدور گواهینامه
معتبر در پایان دوره مینماید.

فعاليتهاي پژوهشي
• پژوهشها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به
بررس��ي مشكالت ونيازهاي صنعت ،چگونگي گسترش
صنع��ت وباالخره ارائه راهحلها وپيش��نهادها براي رفع
مشكالت است.
• تحقيقـات انجمـن همچنين زمينـههاي اقتصادي
و اجتمـاعـي مرتبـط بـا صنعت ازقبيل سرمايه گذاري،
گردش مالي صنعت ،بازرگاني ،صادرات ،قوانين و مقررات
مالياتي روابط كار ،تأمين اجتماعي و ...را نيز دربرميگيرد.
• بررس��ي لواي��ح و طرحهاي قانوني ب��ه منظور ارائه
پيشنهادهاي اصالحي و تكميلي بخشي ديگر از وظايف
مطالعاتي و پژوهش��ي انجمن است كه در قالب مصالح
وانتظارات صنعت انجام مي گيرد.

شرح اهم وظایف
• اداره کلیه فعالیتهای موسس��ه بر اساس مصوبات
هیات مدیره
• ت�لاش در راس��تای طراح��ی و برنامهریزیه��ای
آموزش��ی موثر در ارتقاء کسب و کار فعاالن اقتصادی و
فارغالتحصیالن رش��تههای مدیریت و دیگر رشتههای
مرتبط بازرگانی
• استفاده از پتانسیل موسسه در راستای ارتباطات علمی
با دانشگاههای داخلی و بینالملل
• استفاده از توان و ظرفیت مشاورین موسسه در راستای
برگزاری دورههای آموزشی موثر
• تالش در برقراری ارتباط با اتاقهای مشترک و توسعه
آموزشی موثر جهت اعضای آنان
• استفاده از ظرفیتهای فارغالتحصیالن دانشگاههای
طرف قرارداد در انجام پروژههای تخصصی
• ت�لاش در طراحی دورهه��ای تاثیرگذار (مجازی) با
موسسات معتبر جهت مدیران و سرپرستان
علیرغم اینکه مس��ئوالن امر همواره از توس��عه
پژوهش و ارتقای جایگاه علمی کشور سخن میرانند
و در این سالها نیز پژوهشگاهها ،پارکهای علم و
فناوری و صدها مرکز پژوهش محور دیگر در کشور
ایجاد ش��ده اس��ت اما باز هم بهبودی در کیفیت
پژوهش در کش��ور ایجاد نش��ده و هنوز با رقبای
منطقهای و جهانی خود فاصله زیادی داریم .و این
مس��أله خود الزمه تش��کیل و وجود یک موسسه
مس��تقل کارشناس��ی و پژوهش��ی در جهت رفع
چالشها و ارتقای بخش خصوصی است .هر چند
که در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
به این مقوله در حد امکان پرداخته شده است ولی
نتوانسته کارایی الزم را داشته باشد.
 انجمن مدیران صنایعانجمن درس��ال  1357به همت گروهي از مديران
صنعت و به منظور حفظ صنايع موجود وتوس��عه آن
ونيز شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادي ،معرفي
مديريت صنعتي در فرآيند توليد وكمك به صنعتي
شدن كشور از طريق تقويت فرهنگ كارآفريني پايه
گذاري ش��د ودرسال  1359رسما به ثبت رسيد وهم
اكنون بيش از چهار دهه از خدمت رسانی انجمن در
راه صنعت وفرهنگ صنعتي كشور میگذرد.

فعاليتهاي آموزشي وانتشاراتي
• انجم��ن با درك ضرورت توس��عه آم��وزش به ويژه
در زمينه فرهنگ صنعتي واش��اعه اص��ول و روشهاي
مناس��ب مديريت علمي س��عي درمعرفي وآشنا سازي
مدي��ران با قوانين ومقررات ازطري��ق اجراي برنامههاي
آموزشي گوناگون دارد .دراين راستا ميتوان به برگزاري
دورههاي آموزش مديريت ،سمينارهاي علمي وكاربردي
درباره مس��ائل صنعت وتشكيل جلسات عمومي ماهانه،
كنفرانسهاي ماهانه و جلسات اشاره كرد.
• در زمينه فعالیتهاي انتش��اراتي ،انجمن يك خبرنامه
داخلي به نام «صنعت ومطبوعات»  ،ويك مجلهي تخصصي
به نام «كارآفرين» منتشر ميكند كه به صورت حرفه اي وبه
منظور آشنايي هرچه بيشتر جامعه ايران با صنعت و فرهنگ
صنعتي كشور و جهان منتشر ميشود.
 -7عدم تمایل ورود بخش خصوصی و غیردولتی
به حوزه پژوهش و کارشناسی
عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هس��تند که از آن
جمله میتوان به نبود قانون اش��اره کرد که موجب ش��ده
بخش خصوصی در این زمینه وارد نش��ود .البته شاید هم
احساس میکنند که نیازی به سرمایهگذاری در امر پژوهش و
تحقیقات نیست ،این در حالی است که پژوهش و تحقیق در
دنیا برای بخش خصوصی یک امر جدی و حیاتی است .در
ایران اندیشه اینگونه است که فقط باید دستگاههای دولتی
تحقیقات داشته باشند و هنوز این تفکر جا نیفتاده که برای
رقابت در عرصه بینالمللی و عرضه محصول و پویایی ،باید
تحقیقات داشته باشیم .پس باید قانون در اینباره اصالح شود
که نیاز به کمک مجلس دارد .در دنیا بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری در امر تحقیقات از معافیتها و مشوقهایی
بهرهمند ميش��ود .س��ال  ،۹۴مجلس مصوبهای داشت که
براساس آن شرکتهایی که در بخش تحقیقات و پژوهش
سرمایهگذاری میکنند تا  ۱۰درصد معافیت مالیاتی داشته
باشند بخش خصوصی هم باید از مشوقهایی بهرهمند شود
و هم با الزامات قانونی روبهرو باشد.
جمع بندی و پیشنهادات
 اگرچ��ه اهمیت پژوه��ش در قوانین و مقرراتمختلف مورد توجه قرار گرفته اس��ت ولی موضوع
پژوهش در ایران از منظر اثرگذاری آن بر سیاستها
و تصمیمات اجرایی هم در مقایس��ه با کشورهای

منطق��ه و هم در مقایس��ه با می��زان همت بخش
خصوصی نسبت به بخش دولتی قابل نقد و بررسی
است به عبارت دیگر هم جایگاه پژوهش در ایران
در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه از سطح پایین
برخوردار است و هم اهمیتی که بخش خصوصی
مثل اتاقهای بازرگانی در پژوهش میدهند نسبت
به دولت با اهمیتتر اس��ت لذا بخش خصوصی به
وی��ژه اتاقهای بازرگانی با تعریف جدید از جایگاه
بخش پژوهش هم نقش پژوهشهای انجام ش��ده
با رویکرد و تجویز اهمیت اقتصاد رقابتی نسبت به
ایجاد ساختارهای پژوهشی همت نماید.
 کمب��ود گزارشها و پژوهشهای آسیبشناس��انه در بخشخصوصی کشور (انجمنها ،تشکلها و نهادها) و نبود برنامهریزی
برای ارتقا جایگاه بنگاهها از چالشهای توسعه اقتصادی در کشور
است .به عنوان مثال؛ موضوع رقابتپذیری در دو سطح کالن و خرد
قابل بررسی است ،مباحثی که عمدتا در محافل کارشناسی مختلف
مطرح ميش��ود ،معطوف به مسائل کالن است .این مباحث خود
الزمه تشکیل و وجود یک موسسه مستقل کارشناسی و پژوهشی
در جهت رفع چالشها و ارتقای بخش خصوصی است .هر چند که
در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و تهران به این
مقوله پرداخته شده است ولی نتوانسته کارایی الزم را داشته باشد.
 حال با توجه به کاستیهای مطرح شده ،بخش خصوصیتوانس��ته و ميتواند با پذیرش انجمن مدیران صنایع بعنوان
یک تش��کل فراگیر پژوهشی و کارشناس��ی بهعنوان بازوی
کارشناسی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و تامین
بودجه الزم برای این تشکل از سوی اتاقهای بازرگانی ایران و
تهران در جهت انجام فعالیتهای کارشناسی کالن ،فرابخشی
و فراصنفی اقدام نماید.
 ایجاد یک مرکز پژوهش��ی مس��تقل به عنوان اتاق فکرتوس��ط اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برای
جمعبندی و ایجاد یک صدایی در تحقق فضای رقابتی و ارتقای
فعالیتهای بخش خصوصی و پیشنهاد به دولت.
 همچنی��ن نگرش اس��تراتژیک به موضوع تحقیق وپژوهش به عنوان یک روش ،جهت تقویت کارآفرینی و حل
مشکالت کشور ميتواند در تقویت جایگاه ایران در منطقه
دنیا به عنوان یک استراتژی پیشرو پیشنهاد ميشود.
فهرست منابع
• قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
• قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران
• ربیعی ،مهناز ،)1387( ،بررسی اثر تحقیق و توسعه در
رشد اقتصادی کشورها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران،
معاونت پژوهشی.
• بهکیش ،محمدمهدی ،)1380( ،اقتصاد ایران در بستر
جهانی شدن ،نشر نی.
• معاونت برنامهریزی راهبردى رياست جمهورى ()1388
اليحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت .تهران :معاونت
• برنامه ريزى راهبردى.
• ن��وروزى  ،عبدالرضا (  ) 1396وضعيت توليدات علمى
ايران و كشورهاى منطقه ،تحقيقات سياست علمى كشور.
• گزارشهای موجود در سازمانهای مختلف و استفاده
از آمارهای وبسایتهای مربوطه.
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اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح اصالح قانون تشکیل شوراهای
اسالمی کار مصوب 1363/10/30

مقدمه
در اجرای اصول  104و  106قانون اساسی ،قانون
ش��وراهای اسالمی کار در س��ال  1363به تصویب
مجلس ش��ورای اسالمی رسید به موجب این اصول
هدف تاسیس شوراها تامین قسط اسالمی و همکاری
در تهی��ه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیش��رفت
امور واحدهای تولیدی ،صنعتی و کش��اورزی بیان
ش��ده است .منظور و قصد نهایی از تشکیل شوراها
«پیشرفت امور در واحدهای تولیدی و صنعتی است»
و همه تالشها باید حول محور تولیدی متمرکز گردد.
هدف نخس��ت طرح اولیه آن نیز ایجاد تشکلهای
صنفی بود اما با بررس��ی آن در مجلس ،وظایف و
اختیارات این ش��ورا افزایش یافت و به اهرم کنترل
کننده مدیریت تبدیل شد تا آنجا که حق بازرسی و
نظارت بر کار مدیریت نیز به این شورا تفویض گردید.
در سالهای اجرای این قانون شوراهای اسالمی کار و
مدیریت به عنوان دو قطب دافعه یکدیگر قرار گرفتند
و بیشترین وقت شوراها مصروف این گردید تا هرچه
بیشتر اختیارات خود و امتیازات کارگری را افزایش
دهد .به همین دلیل اصالح این قانون امری ضروری
اس��ت .با اینحال طرح اخیر اصالح قانون شوراهای
اسالمی کار نیز که با امضای  46نماینده مجلس در
تاریخ  9مرداد  1397اعالم وصول گردیده در تالش
اس��ت تا با افزایش اختیارات شورا بیش از پیش در
مقابل مدیریت ق��رار گیرد .در مقدمه توجیهی این
طرح آمده است:
«قانون شوراهای اسالمی کار یک تشکل دو وجهی
اس��ت که از یک س��و در صدد حفظ و تامین منافع
کارگران است و از سوی دیگر منافع و بقای شرکت
و کارگاه جهت ادامه فعالیت و تامین حقوق کارگران
را بر خ��ود واجب میداند .به عبارت دیگر موازی با
کارفرما در شرکت فعالیت میکند و به امور واحد به
منظور انجام درست امور کار نظارت میکند ولی به
علت وجود تعدادی از قوانین ش��ورا متاسفانه مورد
سوءاستفاده قرار گرفته است».
این در حالی است که کشور جمهوری اسالمی ایران
تاکنون به مقاوله نامههای شماره  87و  98سازمان
بینالمللی کار ملحق نشده لیکن چون مقاولهنامههای
مذکور ج��زء مقاوله نامههای حق��وق بنیادین کار
محسوب ميشود مفید است که نمایندگان محترم
مجلس ش��ورای اسالمی در هنگام تدوین و تصویب
قوانی��ن مرتبط با ایجاد تش��کلها اعم از کارگری و
کارفرمایی به این مقاوله نامهها توجه نمایند که بهنظر
میرسد در طرح اصالحیه قانون شوراهای اسالمی
کار به این مهم توجهی نشده است.

همچنین بر اساس ماده  101قانون برنامه چهارم
توس��عه مقرر شده بود تا نسبت به تهیه برنامه ملی
کار شایس��ته اقدام ش��ود که محقق نشد .عالوه بر
آن به موجب ماده  73قانون برنامه پنجم توس��عه
نسبت به اصالح قانون کار و قانون تامین اجتماعی
و روابط کار اقدام ش��ود که محقق نگردید .چنانچه
این مواد قانونی در زمان خود اجرا میشدند ،اکنون
نی��ازی به اصالحیه موردی یکی از قوانین مرتبط با
روابط کار نبود.
از موارد قابل توجه در استقالل تشکلهای کارگری
و کارفرمایی اس��تقالل در شکل گیری ،استقالل در
تامین مالی تشکل توسط اعضا و عدم مداخله دولت
در تش��کل کارگری و تشکل کارفرمایی و همچنین
عدم دخالت تش��کل کارگری در وظایف مدیریتی و
عدم دخالت مدیران در تش��کلهای کارگری است.
بدیهی اس��ت چنانچه موارد اجمالی بر ش��مرده در
ایجاد و س��پس عمل تش��کلهای کارگری رعایت
نشود نمیتوان گفت که تشکل ایجاد شده مستقل
اس��ت .به نظر میرس��د در طرح پیشنهادی رعایت
استقالل تش��کل کارگری (شورارهای اسالمی کار)
بهعمل نیامده است.
در این گزارش کوش��ش شده است ابتدا تحلیلی
از قانون فعلی و مس��ائل و مشکالت آن بازگو گردد
و س��پس با بررس��ی طرح اصالحیه مجلس ،نکات
مربوطه در قالب جدول مقایسه ای بیان میگردد .تا

از ای��ن طریق بتوان در تکمیل و اصالح هرچه بهتر
این قانون اقدام کرد تا کارگران وکارپذیران در کنار
مدیران واحدهای تولی��دی در به حرکت درآوردن
چرخ تولید موثر باشند.
الف :بررسی مسائل و مشکالت قانون تشکیل
شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30
همانطور که ذکر شد هدفهای ذکر شده در اصل
 104قانون اساسی مبین این امر است که اساس شورا
بر پایه همکاری و هماهنگی نهاده شده است .در واقع
شورا مبرا از مسئولیت اجرایی است و این مسئولیت بر
عهده کلیه کارگران و مدیران واحدهای صنعتی است
و تنها باید مدیران و مس��ئوالن اجرایی را در جهت
انجام بهتر امور با ارائه پیشنهاد و نظرات یاری دهد.
با ذکر این موارد در قانون ش��وراهای اسالمی کار
کنونی از جمله مواد  19 ،18 ،13و  22و  ...در طول
زمان اجرا (از س��ال  64تاکنون) چه در امر تفکیک
وظایف ش��ورا (نماینده کارگر) با مدیریت (کارفرما)
و چه در خصوص اس��تقالل ش��ورا (از نظر مالی و
امثالهم) همواره اختالفاتی بوده است.
در ماده  ،13قسمتی از اختیارات شورا بیان گردیده
که جنبه اجرایی دارد و در بس��یاری موارد با فلسفه
تشکیل شورا که در قانون اساسی آمده و همچنین
با مفاد تبصره  3ماده یک مغایر است .بند «د» این
ماده اجازه نظارت به ش��ورا را داده است بدون اینکه
حدود این نظارت در قانون روشن شده باشد گرچه
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در م��اده  9آئین نامه اجرایی بنحوی به جبران این
مشکل پرداخته و سعی کرده است که طریق نظارت
بیان گردد اما به هرحال مفهوم نظارت یک امر دقیقا
مدیریتی و آمرانه است و به شورا حق میدهد که در
تمام امور واحد ،به نوعی کنجکاوی و دخالت نمایند
و به مواد مذکور در ماده  9آییننامه قناعت ننمایند.
در ماده  ،19مواردی ذکر ش��ده اس��ت که ش��ورا
ميتواند در مورد آنها به مدیریت پیشنهاد کند ولی
روش��ن نیست که مدیریت ميتواند آن نظرات را رد
کند یا خیر؟ چون بالفاصله در ماده  26به شورا حق
داده است هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون

عمل نکند ،به محکمه قضایی شکایت نماید .یا در ماده
 ،18قید «باید» اضافه است و جزء وظایف مدیریتی
است .چرا که ممکن است تقاضای مدارک مالی شود.
نکته قابل توجه این است که اساساً وقتی برای
شورا ،وظیفه قائل شده و مدیریت را مکلف به انجام
نظرات شورا میکنند ،دقیقا میپذیرند که شورا یک
نهاد اجرایی است و نه مشورتی  ...بهعبارت دیگر
وادار کردن مدیریت به اطاعت از نظرات شورا ،بدین
معنی است که شورا نهادی است دقیقاً هم طراز و
حتی باالتر که ميتواند مدیریت را زیر سوال ببرد
و او را محکوم به اطاعت از خود نماید.

با توجه به موارد فوق ،نکاتی در ادامه در خصوص
«طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی کار» بیان
میگردد .قانون شوراهای اسالمی کار و همچنین
طرح اصالحی��ه آن نه تنها با اکثر قوانین داخلی
مرتبط با حوزه کار متناسب نیست ،بلکه با قوانین
و مقررات بینالمللی از جمله مقاوله نامههای 87
و  98سازمان بینالمللی کار در تناقض است .در
این طرح تالش شده است قدرت شوراهای اسالمی
کار افزایش یابد .لیکن توجهی به وظایفی که برای
شورا تعریف ش��ده است و جزء وظایف مدیریتی
است نشده است.

ب :جدول مقايسهاي قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب  1363/10/30و طرح اصالح آن ()1397/5/27
ماده

متن قانون

1

ماده۱ـ به منظور تأمین قس��ط اس�لامی و همکاری
در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور
در واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کش��اورزی و خدمات،
ش��ورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به
انتخ��اب مجمع عموم��ی و نماینده مدیری��ت به نام
شورای اسالمی کار تشکیل میگردد.

تبصره :۱مجمع عمومی هر واحد از کلیه (کارگران
و س��ایر) کارکنان به اس��تثناء مدیریت تش��کیل
میگردد.

تبصره :۲جلس��ات مجمع در مرحله اول با حداقل
دو س��وم اعضا تش��کیل و انتخابات آن با اکثریت
مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود .در صورتیکه
اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با
یک دوم اعضاء تشکیل و رأیگیری به عمل میآید
و نی��ز از اعضایی که در مجمع ش��رکت نکردهاند
تا رس��یدن به حداقل دو س��وم اعضاء رأیگیری
ميش��ود .به هر ح��ال آراء منتخبین نباید از یک
سوم کل آراء کمتر باشد.
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متن طرح پیشنهادی

اعالم نظر کارشناسی

ماده  -1تبصرههای ماده ( )1قانون بش��رح زیر
اصالح ميشود:
تبص��ره  -1مجم��ع عمومی هر واح��د از کلیه
کارگران و کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل
ميشود و در س��طح کانونهای استانی و عالی
کشور نیز مدیریت و نماینده او حق شرکت در
هیات مدیرهها را ندارد.

ب��ا توجه به تعریف ذکر ش��ده در ماده  1ش��ورای
اسالمی کار مرکب از نماینده مدیریت و کارکنان
است .قسمت اخیر طرح اصالحیه (تبصره ماده 1
قانون) خالف ماده یک قانون شوراهای اسالمی کار
میباشد.
با اصالح تبصره  ، 1متن ماده  1نیز باید تغییر کند
چرا که دیگر این شورا ،شورای کارگری خواهد بود.

تبصره  -2جلس��ات مجم��ع در مرحله اول با یک
دوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت نسبی
آرای حاض��ران معتبر خواهد بود .در مرحله دوم با
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار ميشود .همچنین
تصمیمات شورا و مصوبات آن باید در چهارچوب
قوانین و مقررات و جهت تأمین منافع حرفهای و
صنفی کارکنان ،ش��رکت و واحد باشد و مدیریت
در تمامی امور باید تصمیمات شورا را مورد توجه
قرار داده و پس از طرح در جلس��ات هیات مدیره،
مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کلیه امور واحد
لحاظ نماید.

با این تغییرات در خصوص ترکیب تش��کیل جلسات،
خواهان این هس��تند تا جلسات ش��ورا به هر قیمتی
تشکیل شود  .با هر حدنصابی نماینده کارکنان انتخاب
شود .در صورتیکه انتخاب نماینده با تعداد اندک رای
نميتواند منافع کارگران را نمایندگی کند.
در این تبصره شیوه اکثریت نسبی جایگزین انتخاب به
شیوه اکثریت مطلق گشته است به این معنا که هر فرد
با هر تعداد رای ميتواند نماینده تمامی کارگران گردد
در حالیک��ه نماینده کارگران باید مورد قبول اکثریت
کارگران باش��د و تصمیماتی که اتخاذ ميشود از یک
وجه قانونی و پشتوانه کافی برخوردار گردد.
بنظر میرس��د در طرح پیش��نهادی س��عی شده در
واحدهای بیش از  35نفر ش��اغل ،شورای اسالمی کار
تش��کیل گردد .انتخاب شورا (چنانچه نماینده رسمی
کارگ��ران تلقی گردد) بش��رح تبصره  2م��اده یک نه
منطقی اس��ت و نه صحیح اس��ت و نه انتخابشدگان
را میتوان نماینده اکثری��ت کارگران بنگاه اقتصادی
دانست.
مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره  2طرح پیشنهادی در
ارتباط با ماده یک قانون شوراهای اسالمی کار نیست.

گزارش انجمن
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ماده

متن قانون

1

ماده۱ـ به منظور تأمین قس��ط اسالمی و همکاری
در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور
در واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدمات،
شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به
انتخاب مجمع عمومی و نماین��ده مدیریت به نام
شورای اسالمی کار تشکیل میگردد.

تبص��ره :۱مجم��ع عموم��ی هر واح��د از کلیه
(کارگران و س��ایر) کارکنان به استثناء مدیریت
تشکیل میگردد.

تبص��ره :۲جلس��ات مجم��ع در مرحل��ه اول با
حداقل دو س��وم اعضا تشکیل و انتخابات آن با
اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
در صورتیک��ه اجتم��اع دو س��وم اعضاء مجمع
ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و
رأیگیری به عمل میآید و نیز از اعضایی که در
مجمع شرکت نکردهاند تا رسیدن به حداقل دو
س��وم اعضاء رأیگیری ميشود .به هر حال آراء
منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.

متن طرح پیشنهادی

ماده  -1تبصرههای ماده ( )1قانون بش��رح زیر
اصالح ميشود:
تبص��ره  -1مجم��ع عمومی هر واح��د از کلیه
کارگران و کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل
ميشود و در س��طح کانونهای استانی و عالی
کش��ور نیز مدیریت و نماینده او حق شرکت در
هیات مدیرهها را ندارد.

تبصره  -2جلسات مجمع در مرحله اول با یک
دوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت نسبی
آرای حاضران معتبر خواهد بود .در مرحله دوم با
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار ميشود .همچنین
تصمیمات شورا و مصوبات آن باید در چهارچوب
قوانین و مقررات و جهت تأمین منافع حرفهای و
صنفی کارکنان ،شرکت و واحد باشد و مدیریت
در تمامی امور باید تصمیمات شورا را مورد توجه
قرار داده و پس از طرح در جلسات هیات مدیره،
مذاکرات و پیمانهای دس��تهجمعی کلیه امور
واحد لحاظ نماید.

اعالم نظر کارشناسی

با توجه به تعریف ذکر شده در ماده  1شورای اسالمی
کار مرک��ب از نماین��ده مدیریت و کارکنان اس��ت.
قس��مت اخیر طرح اصالحیه (تبصره ماده  1قانون)
خالف ماده یک قانون شوراهای اسالمی کار میباشد.
ب��ا اصالح تبصره  ، 1متن ماده  1نیز باید تغییر کند
چرا که دیگر این شورا ،شورای کارگری خواهد بود.
با این تغییرات در خصوص ترکیب تشکیل جلسات،
خواهان این هستند تا جلس��ات شورا به هر قیمتی
تش��کیل ش��ود  .با هر حدنصابی نماین��ده کارکنان
انتخاب ش��ود .در صورتیکه انتخاب نماینده با تعداد
اندک رای نميتواند منافع کارگران را نمایندگی کند.
در این تبصره شیوه اکثریت نسبی جایگزین انتخاب
به شیوه اکثریت مطلق گشته است به این معنا که هر
فرد با هر تعداد رای ميتواند نماینده تمامی کارگران
گردد در حالیکه نماین��ده کارگران باید مورد قبول
اکثریت کارگران باشد و تصمیماتی که اتخاذ ميشود
از یک وجه قانونی و پشتوانه کافی برخوردار گردد.
بنظر میرسد در طرح پیشنهادی سعی شده در
واحدهای بیش از  35نفر شاغل ،شورای اسالمی
کار تشکیل گردد .انتخاب شورا (چنانچه نماینده
رس��می کارگران تلقی گردد) بش��رح تبصره 2
ماده یک نه منطقی اس��ت و نه صحیح است و
نه انتخابش��دگان را میتوان نماینده اکثریت
کارگران بنگاه اقتصادی دانست.
مضاف��اً اینکه قس��مت اخی��ر تبص��ره  2طرح
پیشنهادی در ارتباط با ماده یک قانون شوراهای
اسالمی کار نیست.

تبص��ره :۳تصمیمات و مصوبات این ش��ورا باید
در چهارچوب این قانون باش��د و در امور مربوط
به وظای��ف مدیریت نظرات خ��ود را به صورت
پیشنهاد مطرح مینماید.

2

ماده -۲شرایط انتخاب شونده :
الف ـ حداقل سن  ۲۲سال.
ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.
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متن قانون
ماده
تبصره :کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط
نخواهند بود.
ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه و وفاداری به قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران.
تبصره :در اقلیتهای کلیمی ،مس��یحی و زرتش��تی وفاداری به قانون اساسی
کافی است.
د ـ ع��دم گرایش به احزاب و س��ازمانها و گروههای غی��ر قانونی و گروههای
مخالف جمهوری اسالمی.
هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
و ـ تابعیت ایران.
ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخالق.
ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم
دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

3

متن طرح پیشنهادی

اعالم نظر کارشناسی

تبص��ره :تش��خیص صالحی��ت کاندیداهای عضویت در ش��وراهای اس�لامی
در چهارچ��وب ش��رایط مذک��ور در م��اده فوق به عه��ده هیأتی مرک��ب از :
 ۱ـ نماینده وزارت کار.
 ۲ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.
 ۳ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد.

م��اده  -2در بند ( )2تبص��ره ماده ()2
عبارت «نماینده کانون شورای اسالمی
کار استان» جایگزین عبارت «نماینده
وزارتخانه مربوطه» ميشود.

با این اصالح کارگران در این هیات
دارای دو رای هستند و عمال رای
نماینده وزارت کار بالاثر است.

انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال
خواهد بود.

م��اده  -3ماده ( )3قان��ون و تبصره ( )4آن
بش��رح زیر اصالح ،تبصرههای ( )1و ( )2آن
حذف و تبصره ( )3آن ابقاء ميشود:
ماده  -2انتخابات با نظارت کانون استان برگزار
میگردد و مدت اعتبار آن چهار سال خواهد بود.

هر انتخاباتی نیازمند روش یکسان است
و دارای مراحلی است که بهترین مرجع
آن وزارت کار است.

تبصره :۱وزارت کار موظف است آیین نامه انتخابات را حد اکثر دو ماه پس از
تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند .

حذف

تبصره :۲شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین نامه
انتخابات خواهد بود.

حذف

تبصره :۳انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره
شورای قبل انجام شود.
تبصره :۴نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به
دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود
یک رئیس  ،یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب مینماید.
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4

شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع
ماده  ۲۲منحل میگردد.

5

ش��ورای منحل ش��ده در صورت اعتراض ميتواند بر مبنای اصل ۱۰۶
قانون اساس��ی به دادگاه صالح ش��کایت نماید .حداکث��ر فرصت برای
اعتراض ده روز از تاریخ ابالغ میباش��د و دادگاه موظف اس��ت خارج از
نوبت رسیدگی نماید.

6

وزارت کار موظف اس��ت پس از انحالل قطعی ش��ورا حداکثر تا دو ماه
انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

در تبصره ( )4ماده ( )3قانون
عبارت «به دعوت نماینده وزارت
کار» حذف شود.

گزارش انجمن
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ماده

متن قانون

متن طرح پیشنهادی

اعالم نظر کارشناسی

7

سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی
برتخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط
مذکور در ماده  ۲به پیشنهاد حداقل دوسوم
مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲
امکان پذیر خواهد بود.

ماده  -4ماده ( )7بشرح زیر اصالح ميشود:
ماده  -7سلب عضویت هر یک از اعضاء
مبنی بر تخلف و یا عملکرد نامطلوب با رأی
دوسوم مجموع اعضا و با نظارت کانون استان
امکانپذیر خواهد بود.

چرا برای سلب عضویت نیاز به دو سوم رای هست
ولی برای عضویت با یک دوم نیز امکانپذیر است؟
این اصالح با اصالح تبصره  2ماده  1در تضاد است.
از طرف دیگر تعریف تخلف باید مشخص باشد و
معیار آن معلوم نیست .در صورتیکه معیار وظایف
قانونی است که در ماده  13آمده است.

تبصره :۱فردی که از وی سلب عضویت شده
طبق ماده  ۵حق اعتراض به دادگاه صالح را
خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از
نوبت رسیدگی نماید.
تبصره :۲فردی که سلب عضویت وی قطعی
شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد
شرکت نماید.
8

9

شورایی که بیش از یکسوم اعضایش استعفاء
دهند یا فوت نمایند یا مسلوبالعضویه گردند
وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا
حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نمایند.

ماده  -5عبارت «کانون استان» در ماده ()8
قانون جایگزین عبارت «وزارت کار» ميشود.

در تمام دنیا نمایندگان کارگر خارج از ساعات
قانونی وظایف شورایی خود را انجام میدهند.

ساعاتی که اعضای شورای اسالمی کار به
وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار
آنان محسوب میگردد.

ماده  -6ماده ( )9قانون بشرح زیر اصالح و
تبصره ( )2آن حذف ميشود:
ماده  -9ساعاتی که اعضای شورای اسالمی کار
به وظایف شورایی مشغول هستند و همچنین
شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل
اختالف و بدوی تجدیدنظر سازمان تأمین
اجتماعی و جلسات و کمیتههای مربوطه به
کانونهای استانی و کشوری جزء ساعات کار
آن محسوب ميشود.

کلی��ه کارگ��ران از جمله افرادی ک��ه داوطلب
عضویت در شوراهای اسالمی کار میشدند بدایتا
بر اس��اس ماده  7و ماده  10قانون کار استخدام
ش��ده و هر ی��ک از این افراد ب��ه موجب انعقاد
قرارداد کار الزم اس��ت متصدی یکی از مشاغل
تعیین شده موضوع ماده  10قانون کار باشند لذا
ساعات کاری که اعضاء شورای اسالمی کار برای
انجام کار ش��ورایی انجام میدهند و این ساعات
جزء س��اعت کار آنها محس��وب میگردد باعث
اختالل در وظایف شغلی آنها ميشود.
در ماده  6طرح پیش��نهادی چنین اس��تنباط
ميشود که کارگری که به موجب ماده  7و ماده
 10قانون کار استخدام گردید چنانچه عضو شورا
شود دیگر مسئولیتی در خصوص انجام وظایف
کارگری خود ندارد.

تبصره :۱عضویت و ساعات کار اضافی در شورا
افتخاری است.
تبصره :۲مرجع تعیین ساعات کار شوراهای
اسالمی کار ،هیأت موضوع ماده  ۲۲میباشد.

موادی که در آن هیات موضوع ماده  22آمده است،
حذف شده است.
حذف هیات موضوع ماده  22قانون شوراهای اسالمی
کار مشکالت بسیار عدیدهای را ایجاد خواهد نمود.

تبصره :۳هزینههای ضروری شوراها از طریق
حق عضویت مجمع کارکنان تأمین میگردد.
تبصره :۴تعیین میزان حق عضویت به عهده
مجمع عمومی کارکنان میباشد.
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متن قانون
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10

ش��ورا در حدود وظای��ف و اختیارات خود در
برابر هیأت موضوع ماده  ۲۲و مجمع کارکنان
مسئول است.

م��اده  -7در م��اده ( )10قان��ون عب��ارت
«کانون هماهنگی ش��وراهای اسالمی کار
استان» جایگزین عبارت «هیأت موضوع
ماده ( »)22ميشود.

11

هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات
ابالغ شده از جانب ش��ورا در حدود وظایف شورا
اعتراض داش��ته باش��ند میتوانند نظر خود را از
تاریخ ابالغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای
تجدیدنظر نمایند .در صورتیکه ش��ورای مزبور از
رأی خود عدول ننماید معترض ميتواند مراتب را
جهت رسیدگی نهایی به هیأت موضوع ماده ۲۲
ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است .

ماده  -8در ماده ( )11قانون عبارت «هیأت موضوع
ماده ( »)22حذف و عبارت ذیل اضافه ميشود:
«مراتب جهت رس��یدگی نهائی مربوط و وظایف
ش��ورا به اداره تش��کل کارگ��ری و کارفرمایی و
در مرحل��ه بعد به مراجع صالح��ه موضوع اصل
یکصد و شش��م ( )106قانون اساسی مربوط است.
منظور از مراجع صالحه دیوان عدالت اداری است».

12

تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار
الزامی است.
تبصره :۱ش��ورا ميتواند رأس��اً یا ب��ه تقاضای
مدیریت یا به درخواس��ت یک چهارم کارکنان
واح��د ،مجمع فوقالعاده کارکنان را تش��کیل و
موضوع مورد درخواس��ت را در دس��تور جلسه
ق��رار دهد و در صورت تقاض��ای بیش از پنجاه
درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است .در
هر صورت تأیید هیأت موض��وع ماده  ۲۲برای
تشکیل مجامع فوقالعاده ضروری است.
تبصره :۲مجم��ع کارکنان به طور ف��وق العاده
نميتواند هر س��ه ماه بیش از یک بار تش��کیل
گردد.

13
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وظایف شورا:
الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به
منظور پیشرفت سریع امور.
ب ـ همکاری با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی
کارکنان در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی.
ج ـ ب��اال ب��ردن آگاه��ی کارکن��ان در زمینهه��ای
اقتصادی ،فنی ،حرفهای و نظایر آن.
د ـ نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحیح
کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.

ماده  -9تبصره ( )2ماده ( )12قانون بهش��رح
ذیل اصالح ميشود:
تبصره  -2مجمع کارکنان بهطور فوقالعاده بر
اساس ضرورت تشکیل ميشود.

اعالم نظر کارشناسی
منظور از این کانون هماهنگی ،همان تبصره  1ماده
 1است که نماینده مدیریت را حذف کردهاند .حال
جایگزین هیات موضوع ماده  22شده است.
ماده  7طرح پیش��نهادی کام ًال ب��ا تبصره  2طرح
پیشنهادی مغایر است در تبصره  2طرح پیشنهادی
تش��کیل مجمع را ابتدا با ½ اعضا و در مرحله دوم
با هر تعداد اعضا پیش��نهاد داده است در صورتیکه
اعض��اء ش��ورایی که با توج��ه به تبص��ره  2طرح
پیشنهادی انتخاب شدند برای سلب عضویت آنها
باید ⅔ اعضا مجمع برقرار نمایند! و...

در این ماده نیز هی��ات موضوع ماده  22حذف
شده است
دیوان عدالت اداری با توجه به وظایفی که دارد
نميتواند بعنوان دادگاه مصالحه قلمداد گردد.

با این اصالح این مجمع فوق العاده ممکن است
هرگز تشکیل نشود.
ض��رورت نیاز به معی��ار دارد و تش��خیص این
ضرورت با کیست؟
در ماده  9طرح پیشنهادی تعیین تشکیل مجمع
کارکنان به طور فوقالعاده و برای ضرورت اص ً
ال
صحیح نمیباشد.
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تبصره :اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.
هـ ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامهها به منظور پیشبرد امور واحد.
و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییهای واحد و پیگیری موارد حقه.
ز ـ تالش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.
ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای واحد و ارائه اطالعات به مدیر یا هیأت مدیره.
ط ـ همکاری و کوشش دربهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در
برنامههای تولیدی واحد.
ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد الیق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.
14
15

16

شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطالع اعضای مجمع برساند.
وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از  ۳۵نفر شاغل دائم دارند به تشکیل
شورای اسالمی کار اقدام نماید.
تبصره :زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت
نفت ،ش��رکت ملی فوالد ایران ،ش��رکت ملی صنایع مس ایران … بر اساس این قانون به
تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده  ۵۵قانون کار) خواهد بود.
تأسیسات و واحدهای فرعی ،جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آن که نحوه فعالیت
این گونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاب نماید که به طور جداگانه عمل کنند.

ماده  -10تبصره ماده ()15
قانون حذف ميشود.

تبصره :حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آییننامه
اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

17

تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود:
از ۳۶تا  ۱۵۰نفرسه نفر
از  ۱۵۱تا  ۵۰۰نفر پنج نفر
از  ۵۰۱تا ۱۰۰۰نفر هفت نفر
از  ۱۰۰۱تا  ۵۰۰۰نفر نه نفر
از  ۵۰۰۰به باال یازده نفر
تبصره :۱تعداد  ۵،۶ ،۴ ،۳ ،۲نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسالمی
فوق انتخاب میشوند.
تبصره :۲اعضای علیالبدل به هنگام بیماری ،غیبت ،استعفاء ،برکناری یا فوت اعضای اصلی
به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت مینمایند.

18

در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوط به وظایف شورا را در اختیار آن قرار دهد.
تبصره :اعضای شورا مطلقا حق افشای آمار و اطالعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

19

شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر ،نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه میدهد:
الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.
ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.
ج ـ تخصیص مشاغل افراد.
د ـ تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین و آیین نامه کار.
هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی .
و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.
ح ـ تدوین ضوابط استفاده از خانههای سازمانی واحد.

20

شورا باید در زمینههای اجتماعی بروز حوادث ،مراجع ذیصالح را مطلع و همکاریهای
الزم را معمول دارد.

ماده  -11ماده ()19
قانون بشرح زیر اصالح و
بندهای آن ابقاء ميشود:
ماده  -19موضوعات یا
بندهای زیر در کمیتهای
تحت عنوان کمیته
هماهنگیمتشکل
از شورا و مدیریت
تصمیمگیری ميشود.

حذف ماده  19قانون
شورا اشاره شده در
ماده  11طرح اصالحیه
مشکالت کارگران و
کارفرمایان را بیشتر
خواهد نمود.
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21

شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت
واحد معرفی کند و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق
رأی شرکت خواهد کرد.

ماده  -12ماده ( )21قانون
بشرح ذیل اصالح ميشود:
ماده  -21شورا موظف است
یک نفر را ب��ه عنوان عضو
هیأت مدیره جهت شرکت
در جلسات هیأت مدیره با
حق رأی به مدیریت شرکت
معرفی نماید.

به عنوان مثال در ش��رکتهای سهامی خاص
چگونه میتوان نماینده شورا را به عنوان عضو
هیات مدیره پذیرفت؟
از طرفی اگر کارگران س��هامدار باشند نیز بر
اس��اس سهامش��ان در هیات مدیره عضویت
دارند؟
تش��کیل هیات مدیره ش��رکتها بنابر قانون
تج��ارت و مق��ررات خ��اص دیگ��ری صورت
میگیرد لذا آنچه در ماده  12طرح پیشنهادی
آمده است کام ً
ال خالف دیگر قوانین بوده و نه
منطقی است و نه معمول میباشد.

22

به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحالل آنها
(موضوع اصل  ۱۰۶قانون اساس��ی) در هر منطقه هیأتی به نام هیأت تشخیص
انحراف و انحالل شوراها مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل میگردد:
الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسالمی کار به انتخاب شوراهای واحدهای
منطقه.
ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.
ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره :۱حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین
خواهد کرد.
تبصره :۲محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین مینماید.

23

وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده  ۲۲را تشکیل بدهد.

24

وظایف هیأت موضوع ماده  ۲۲عبارت است از:
۱ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.
۲ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.
۳ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.
۴ـ منحل کردن شورای اسالمی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.
 ۵ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

25

وقت��ی هیاته��ا در اصالحی��ه س��لب
مسئولیت ش��دهاند چگونه خود ماده 22
حذف نشده است؟

م��اده  -13در تبصره ماده
( )24عبارت «دیوان عدالت
اداری» جایگزی��ن عبارت
«دادگاه صالح» ميشود.

تبصره :ش��ورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده  ۲۲ميتواند
به دادگاه صالح ش��کایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن
رسیدگی نماید.
مدیریت برای برنامههای آموزش حرفهای ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید.
تبصره :۱شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت
اعالم و در غیر این صورت مدیریت ميتواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.
تبصره :۲در صورتیکه مدیریت به نظر ش��ورا معترض باش��د اعتراض خود را به
هیأت موضوع ماده  ۲۲این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است.

26

هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند ،شورا ميتواند به
محکمه قضایی شکایت کند.

27

در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را
دادگاه صالح خواهد داد.

28

56

در صورتیکه هیأت موضوع ماده  ۲۲با اخراج عضو یا اعضای ش��ورا توس��ط
مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت
رسیدگی خواهد کرد.
تبصره :۱اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا
بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.

م��اده  -14در م��اده ()27
قانون عبارت «مراجع حل
اختالف» جایگزین «دادگاه
صالحه» ميشود.

دیوان عدال��ت موضوع��ات را به صورت
شکلی بررسی میکند
باید عبارت دادگاههای قضایی آورده شود

گزارش انجمن
شماره  -135زمستان 1397

ماده

29

ب :جدول مقايسهاي قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب  1363/10/30و طرح اصالح آن ()1397/5/27
متن قانون

متن طرح پیشنهادی

اعالم نظر کارشناسی

تبصره :۲اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای
تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به
وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.

ماده  -15عبارت
«واحدهای خصوصی» بعد
از عبارت «تحت مدیریت
دولتی» در تبصره ( )2ماده
( )28اضافه شود.

در حال حاضر نیز بهعلت مش��کالت بس��یار
زیاد ناش��ی از نوسانات اقتصادی در واحدهای
خصوص��ی وجود دارد لذا اص�لاح تبصره ()2
ماده  28قانون شوراها منعکس شده در ماده
 15طرح پیشنهادی صحیح نمیباشد.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی
ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد .قانون
فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز
یکشنبه سی ام دی ماه هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای
اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۳۶۳/۱۱/۴به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.

ماده  -16در ماده به قانون
بشرح زیر الحاق ميشود:
ماده الحاقی  -1کارگران
دارای قرارداد موقت تا
زمان اعتبار شورا کماکان
شاغل میباشند.

ماده الحاقی  -2شرکت در
انتخابات شورای اسالمی کار
تحت عنوان انتخابکننده
و انتخابشونده برای کلیه
کارگران حقی قانونی است
و هرکس کارگ��ر را از این
حق محروم کند یا او را به
اجبار در ش��ورا وارد کند و
یا مانع انجام وظایف شود،
برابر ماده ( )178قانون کار
متخلف به دادگاه معرفی و
مجازات ميشود.

نمایندگی کارگران در کلیه واحدهای اقتصادی
به این دلیل انجام ميشود که کارگر بر اساس
قرارداد کار س��مت کارگری داشته باشد .لذا
چنانچه قرارداد کارگری لغو ش��ود به تبع آن
مسئولیتهای کارگری که به تبع شاغل بودن
به دست آورده است نیز باید حذف شود.
در ماده  16طرح پیشنهادی (ماده الحاقی )1
با آنچ��ه در ماده  7و ماده  10قانون کار آمده
اس��ت منافات دارد بعب��ارت دیگر نمایندگی
کارگر در کارگاهی به اعتبار قرارداد کار صورت
گرفته اس��ت اگر قرارداد کار خاتمه یابد طبعاً
دیگر کارگر سمتی در کارگاه ندارد که بتوان او
را بهعنوان نماینده کارگر تلقی نمود.

این ماده باید به شرح زیر اصالح شود:
ماده الحاقی  -2ش��رکت در انتخابات شورای
اس�لامی کار برای کلیه کارگران حقی قانونی
است و هرکس او را به اجبار در شورا وارد کند
و یا مانع عضویت وی در شوار شود ،فرد ذینفع
ميتواند به مراجع قضایی شکایت نماید.
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اینها اتاق نهم را
اداره خواهند کرد

نتایج انتخابات اتاقهای
بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی سراسر کشور
بوشهر

کشاورزی

بازرگانی

عیسی شاهی زارع

خورشید گزدرازی

عباد قضائی نیار

علیاکبر شریفپور بوشهری

فرهاد صفری

عبدالرسول ابراهیمی
حسین باباخانی
سیدحسین معروف
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 1547فعال بخش خصوصی از میان دهها
هزار کارخانهدار ،بازرگان ،معدندار ،باغدار
و کشاورزان بزرگ در زمستان  1397خود
را مهی��ای به دس��ت آوردن یک��ی از 535
کرس��ی هیات نماین��دگان میکردند .یک
محاسبه کوچک نشان میدهد تقریبا از هر
 3کاندیدا در اتاقهای سراس��ر کشور یک
نفر میتوانس��ت این لباس را پوشیده و در
یکشنبه پایان هر ماه در یکی از صندلیهای
قرمز طبق��ه  10اتاق بازرگان��ی ،صنایع و
معادن ایران بنش��یند و حرفهایی بشنود
و حرفهایی به نمایندگی از همکاران خود
بزن��د .انتخابات اتاق تهران با حضور 3348
فع��ال بخ��ش خصوصی که میخواس��تند
 40نف��ر از همتای��ان خ��ود را به کرس��ی
هیات نمایندگی اتاق پایتخت برس��انند و
رقابتهای گروه��ی در آن از نکات جذاب
مبارزه  11اسفند بود .رای آوردن همه 40
نفری که ائتالف برای فردا معرفی کرده بود
یک اتفاق نادر و البته تکرار انتخابات قبلی
با طعم ش��بهحزبی بیشتر بود .این گام اول

برای ش��روع کار دوره نهم اتاق است و یک
بخش هیجانانگیز و مهم آن در بهار یا اوایل
تابستان امسال است که در آن هیات رئیسه
اتاق ایران با رای مستقیم هیات نمایندگان
منتخب برگزار میشود.
غالمحسین شافعی که در دو دوره حدودا
دو س��اله ،ریاس��ت اتاق بازرگان��ی ایران را
عه��دهدار ب��وده ،در این دوره نی��ز در اتاق
مش��هد بیشترین رای را کسب کرده است.
او توانس��ته  ۵۹۵رای را به خود اختصاص
دهد .کیوان کاش��فی که در دوره گذش��ته
عضو هیاترئیس��ه اتاق ای��ران بود هم در
ای��ن دوره در ات��اق بازرگان��ی کرمانش��اه
ب��ا  ۴۴۲رای ،بیش��ترین رای را ب��ه خود
اختصاص داده است .حسین پیرموذن یکی
دیگر از اعضای هیاترئیسه اتاق ایران است
که در این دوره نیز با  ۱۶۲رای ،سرلیست
هیات نمایندگان اتاق اردبیل است .حسین
س�لاحورزی ،نایبرئیس اتاق ایران نیز در
ح��وزه انتخابی خود ب��ا  ۱۰۶رای ،نفر اول
انتخابات اتاق خرمآباد است.

خرمآباد
بازرگانی

صنعت

سپهدار کوشکی

امیر شهریاری

ولیاله غالمی

سیدجبار موسوی

محسن غیاثوند

تدیر پورجم

سام محمدی

سید محمدحسین عظیمی

کاظم مرادیفرد

مجتبی امیدی

صنعت

معدن

ابراهیم اسفندیاری

عباس موحدفر

اشرفالسادات امیرموسوی

احمد مرادی

زهرا طهماسبی چگنی

کشاورزی

بیژن نجاریه

مختار قاسمی

معدن

حیدر رئیسی

محمد خاکی

حمزه بویرانی

حسین سالحورزی

اردبیل
بازرگانی
عبدالرضا بیگناه
بهروز پورسلیمان
حمید شمعیار

کشاورزی
احسان دارائی
مسعود کیلآبادی
احسان ناصر
رشت

حسن عرشی

بازرگانی

حسین وثوقی ایرانی

علیرضا صنعتکار

مهدی وقار

هادی داداشزاده

صنعت

مهران فکری

حسین (بهنام) پیرموذن

طاهر زمردنیا

سیدناصر رئیس

غالمحسین نوروزنژاد

حسن زرین قبا

صنعت

علی عبداللهیان باروق

حجت نقاشزادگان رشتی

کمال فتحی بیطرف

امیر پورنصیر

معدن

سامان نظری معافی

محمدرضا حریری اردبیلی

ایرج محبوبی

لطیف محسنی ججین

عبدالنبی جرک
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معدن

معدن

معدن

معدن

فریال مستوفی

هادی تیزهوش تابان

محمدعارف ابراهیمی

عبدالرحمن ریگی

اسداهلل کردزنگنه

محمدرضا بهرامن

محمدعلی شجاعپور

ابراهیم خمیسی

غالم سرور نوتی زهی

فرشید قربانی

سجاد غرقی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

قاسم رضائیان

حیدر کدیور

سمت اله ریگی

احمد زارعی

احمدرضا فرشچیان

علیرضا آقآزاده

ناصر مرادی

عبدالغفور ریگی میرجاوه

رضا زیتوننژاد

کاوه زرگران

بهمنلطیفی

شهریار باوندپور چله

محمد شهنوازی

احمد زارعی

احمد صادقیان

زنجان

بجنورد

شیراز

تهران

مهدی معصومی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

علی تقویفر

غالمحسینجمیلی

محمد صمدی

صالحالدین ایزدفر

سیده فاطمه مقیمی

علی یگانه فرد

سعید پورآبادی

سید کاظم خاکره

ناصر ریاحی

سید علیرضا حجاریان

نورمراد یزدانی

یلدا راهدار

محمدرضا انصاری

محسن حمیدی

حسنعلی مرادیان

غالمحسین شعرا

عباس آرگون

محمد توالیی

محسن عطائیان

رحمان بردی افروز

امین ماهرانی

محمد الهوتی

مسعود ابریشمی

صنعت

صنعت

صنعت

سید رضی میری

مصطفی اصفهانیان

علی باقرزاده خرسندی

علیمحمد جاجرمی

عباس ابوقداره

افشین کالهی

خلیلاهلل افشاری

غالمحسن حسننژاد

حیدر حیدریان

جمال رازقی جهرمی

محمد امیرزاده

سیدرضا الجوردی

محمود ضرابی

علی شریعت

سهراب شرفی

شهاب جوانمردی

صنعت

داود سقایی

بیگر پرهامی

نادر طیبی

مجید صدری

سیدعلی دیانت

صمد یوسفی اصل

زهرا معینی

سهیال محبی

محمدرضا طالیی

احمد فرهی

معدن

معدن

مجید حسینینژاد

مرتضی محبوبی

سهند علی فالحی

علیاصغر علیآبادی

محمدصادق حمیدیان جهرمی

مهدی شریفی نیکنفس

عبدالرحیم مفیدی

ولیاهلل منصوری

عباس کاظمی

ابراهیم غالمزاده

مهرداد عباد

سیدجواد سجادی

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

محمد مهدی فنایی

معدن

معدن

حسن فروزانفرد

کاشان
بازرگانی

ابراهیم جمیلی

اشکان کاویانی

هادی حنایی جهرمی

صنعت

رضا فرزانه

ج علیاکبری
هاشم حا 

علیمحمد ژاله مایون

خسرو فرغان گرانسایه

هاله حامدیفرد

محمداسماعیل مرندی

مهدی رنگ رونا

امین یزدانی

علیرضا قدرتی

حسن احمدیان

کشاورزی

کرمانشاه

زاهدان

آبادان

سیدمحمد اتابک

نرگس رحیمزاده

محمدرضا زهرهوندی

سیدتقی حجازی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

رضا پدیدار

مهدی کارگرنژاد

رضا سلیم ساسانی

محمدشریف رخشانی اصیل

محمدصادق جوهری

علی نقیب

نلسون حضرتی

علی ریگی میرجاوه

حسن افخمی

محمود نجفی عرب

سمنان

جمشید رستمی

امان اله شهنوازی

محسن براتی

حمیدرضا صالحی

بازرگانی

غالمرضا امیری

علی عظیمزاده

سید حمیدرضا کاشی

محمدرضا نجفیمنش

بهروز احمدی

امیر صفیاری

امان اله کهرازهی

سید ابراهیم یعقوبپور

عباسعلی قصاعی

مهدی جعفی

صنعت

صنعت

صنعت

علیرضا کالهی صمدی

علیاصغر نمکی

کیوان کاشفی

لعل محمد بلوچزهی

مسعود خیاطزاده

هرویک یاری جانیان

کورش وفا

عبداهلل سخنسنج

محمود تهیدست

غالمرضا اکبریزاده

فرزین فردیس

امیرحسین شقاقی خوشخلق

ابوالحسن خلیلی

محمد خدابخشی گنگان

محید پورکائد

محمدحسن دیدهور

ابراهیم امیدی

عبدالحکیم ریگی میرجاوه

ایمان غالمحسینزاده

معدن

صنعت
سعید ترکمان دهنوی

بابک ترابی

محمدعلی نشاطی

ایمان دوست

عالء میرمحمدصادقی

شهرام پرویز
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محمد نجفی سهی

سیدعلی خیریه

ابوالفضل خاکی

پرویز بیوک

فایق زرافشان

عبداهلل اکبریراد

بهرام ساتلیخ محمدی

مصطفی کرمانی

علی سالک نجات

معدن

فرجاهلل معماری

نرگس خاتمی

سیدمحمدرضا بکائی

معدن

جعفرسلیمانی

معدن

معدن

صمد حسنزاده

شاهین ظهوری

حمیدرضا امینی

علی خاکی

جمشید برزگر

کشاورزی

علیاصغر جمعهای

علیرضا باقری

محمد حیدری

کشاورزی

ن خانی
حس 

حمید علوی
کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

محمود ابراهیمی

احمد میرجلیلی

محسن احتشام

علیرضا راد

ابوالفتح ابراهیمی

نبیاهلل نورینسب

مهدی حداد

عبدالغنی نهتانی

احمد زاهدی موحد

سید یوسف حسینی

عبدالحسین دریانیان

سیدحسین خیریه

محمدرضا صدیقپور

معدن

ساری

یاسوج

اصفهان

بازرگانی

بازرگانی

محمدحسین اکبری

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

مسعود گلشیرازی

فخریاله توکلی

امیدحاجیان برنجستانکی

مجتبی اندرزیان

اکبر لباف

سیدمحمد ابراهیم علوی

ابراهیم حقگوئی

رضا رستمی

منوچهر یاری

احمد پزنده

سید آرش علوی

احمد دلیری

سید محمد جعفری

عبدالحسین تقویان

رضا برادران

حمید عزت آبادیپور

نجات سنگی

سید اسماعیل یزدانپناه

فرشید عزیزی

مجتبی کاروان

صنعت

امیرمسعود فاتحی

علی تقیپور

فتاح جاودانه

صنعت

محمدعلی محمدمیرزائیان

فریدون حمتی
صنعت

صنعت

صنعت

فرشته امینی

سیدمهدی طبیبزاده

عبداله مهاجر دارابی

سید شمساهللهاشمی

بهرام سبحانی

علی نقوی

حسن انتظار

غالم عسکر بهزاد

چنگیزهاشمی

محمدرضا رجائی

علی عباسلو

علی اوالد یلمقانیان

سید مجید لطیفی

عبداهلل قبادی

سید رسول رنجبران

عباس جبالبارزی سربیزن

محمدرضا رستمی

فردین غالمپور

عزیزاهلل رحیمی

اصغر اخوان مقدم

مهدی زنجانی میاندوآب

سهراب پورمداح

وحید گرجی

معدن

معدن

معدن

معدن

معدن

سید عبدالوهاب سهلآبادی

بابک اسمعیلی احمدآبادی

جبار کیانیپور

احمد خوروش

محسن ضرابی

محمدحسینقیسی

ایوب فالحنژاد

فرامرز خوبانی

کشاورزی

کشاورزی

قاسم کریمی

محمد اوایی بیشه

کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

حمیدرضا قلمکاری

حسن نجفآبادیپور

لشگر آذرپیوند

غالمرضا اخوان فرید

جلیل کاربخش راوری

صمدپور سلطانی

امیرمیران آملی

امیر حسینی

محمد صادقی

سید محمدرضا ترابی

بهنام تاجالدینی

محمد چلنگری جویباری

عزیزاهلل فتحی

رضا سواری

موسی آقائی

بیرجند

قم

مسعود اعوانی
ارومیه

کاظم مرتاض
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کرمان

تبریز

کرج

ایالم

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی

رحیم بناموالیی

سعد حسینی

مسعود بنابیان

پرهام رضایی

محمد ملکی

غالمحسین راستگونژاد

رضا محمدبیگی

رضا کامی

مصطفیهاشمی

موسی فاطمیراد

خالد اکبری زاد

ابوالفضل رجبیان

ناصر امجدی

امیر فرشچی

نصرتاله الرتی

عیرضا خام ه زر

احمد محمدی کاشانی

قاسم قویدل

شادی حاضری

ادریس بابایی

علی اکبر فرامرزی

علیرضا آرحیمی

سونیا اندیش

صنعت

محمدمحسن موهبتی زهان

محمد آقاجانی

صنعت

صنعت

صنعت

فریبرز بینشپور

عدنان کرمی نصب

یونس ژائله

یداله مال میر

منصور رنجبری

عبدالکریم امینزاده

غالمحسین الهیاری

عباس کمالی

مجین غیاثی

سیدمحمد موسوینسب

احمدعلیهامونی

حسن آقاجانی

رسول بیوک

محسن امینی

سجاد شیرخانی

صنعت

انتخابات نهم
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اکبر ابراهیم نژاد

حسین احمدی

کشاورزی

کشاورزی

شهرکرد

معدن

کشاورزی

بختیار صالحی

لشکر آذرپیوند

شعبان فروتن

علی شریعتی مقدم

خالد فرجیان

عزیزاهلل فتحی

بازرگانی

محسن چمنآرا

مریم سراج احمدی

ستار کشاورز

امیر حسینی

کشاورزی

علی اکبر علیزاده قناد

قزوین

اراک

مجتبی غیابی

همدان

بازرگانی

بازرگانی

مهدی بخشنده

عماد مردانی

فرزاد فیضاللهی
گرگان

بازرگانی

سید علی حسینی

حیدر پیمانفر

علی اصغر زبردست

حسین ساروخانی

منوچهر توسطی

فرج امیدی

بهنام علیخانی
شهریار حیدریپور
فرجاله نجفی سرپیری
حبیباهلل الهبخشی هفشجانی
سید کورش هاشمی گل
سفیدی
صنعت
آیتاهلل احمدی

بازرگانی

محمد بشیری جالل

مصطفی عادلیفر

محمدرضا محمدی

امیر عابدی

ناصر قنبر گنبدی

محمد رضا فاروقی

بهرنگ عقیلی نسب

بهرام الهبخشی هفشجانی

حلیم آل جلیل

ابراهیم علی پناهی

صنعت

حسین ایزدی بروجنی

علی صفرنچاد

عبدالحمید ایزدی

صنعت

علیرضا بشارت

فرهاد اخوان بروجنی

عبدالصمد آخوندنژاد

صنعت

مجید آهنگریان

حمیدرضا مهدینیا

عبدالحلیم ماهری

حسن بهرامی

منوچهر آزادمنش

علیرضاخلیلی

یوسف ابوطالبیان سورشجانی

صنعت

سید مجید مختار موسوی

مهدی عبدیان

ابوالفضل بابایی

فرخ قبادی

علی اکبر فالح

نیما بصیری

سیدسعید رضوانی

علی محمد چوپانی

علیرضا زارعی

محمدرضا ماشاءاللهی

معدن

رضا مبصری

مسعود توتونچیان

معدن

محمدحسین حیدری

محمدعلی افشانی

معدن

اصغر آهنیها

بهنام نیکفر

حاج محمد زاودی

رحیم مرتضایی

امیر عادل طاهرخانی

کشاورزی

معدن

محمدجواد سفیه آنی

کشاورزی

رحمان قرهباش

کشاورزی

علیرضا کشاورز قاسمی

روح اهلل شاهینی

خسرو طالبی رحیق

مهدی جباری

کشاورزی

علی محمودی

سعید حالج یوسفزادگان

امیر یوسفی

امیر اسالمیه همدانی

ارزجان شمالی

یزد

حامد امینی مصلحآبادی
ناصر بیگی
مجتبی جاللوندی
خرمشهر
بازرگانی

هانی فیصلی
کاظم بهران احمدی

معدن
شهرام زارع فارسانی
عبدالکریم کریمی فیلآبادی
کشاورزی
مسعود ناصری بروجنی
دبیر رضایی سورشجانی
اردوان طهماسبی گندمکاری
اهواز
بازرگانی
شهال عموری
علی حمولی طرقی
سیروس عبیاوی

مشهد

سنندج

بازرگانی

بازرگانی

فتاح جاودانه

بازرگانی

محمد هالکو

منوچهر یاری تلزالی

ممدحسین روشنک

مصطفیفتحی

عبدالحسین تقویان

محمود سیادت

محمد دلسوز اخگر

فرشید عزیزی طاس احمدی

احمد زمانیان یزدی

امید حوریجانی

مجتبی اندرزیان

محمود امتی

قادر کریمی

صنعت

مجید محمدنژاد

صنعت

عزیزاهلل رحیمی

صنعت

سید کمالالدین حسینی

عبداهلل قبادی

غالمحسین شافعی

فاروق کیخسروی

چنگیزهاشمی

رضا حمیدی ازغدی

اقبال صادقی

وحید گرجی

معدن

حسین محمودی خراسانی

فرهاد سعیدی

سید شمس اهللهاشمی

محمدعلیچمنیان

عطاءاهلل جویا

معدن

سعید حمداوی

غالمعلی رخصت

معدن

جبار کیانیپور

معدن

طاهر سبحانی

شوذب جباری

فرامرز خوبانی

احمد سریفات

سید سلطان حسینیامین

محمدرضا توکلیزاده

علی اکبر عبدالملکی

محمد عسکری صابر

نادر بهشتینسب

هوشنگ آخوندی

محمدجواد مومن
فضال شنیور
عبدالرضا مریحزاده رابع
صنعت

محمد عبیاوی
عبداهلل شماخته
صنعت
محمدجواد امانی

مرتضی جزایری اصل

سید هیبتاهلل اصولی

امین فرطوسی

صادق سواعدی

عبود طیبی

نعمتاهلل نوری گلنگشی

امیر خلفی
عبدالمنعم کعبینژاد
سید مصطفی موسوی
کشاورزی

مهدی رحیمی
معدن
شاهرخ شیشهگر
خیریه نیسی
کشاورزی
همایون کوتزاده
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرف�ي اعض�اي انجم�ن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اس�ت كه در گذش�ته به ش�كلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميش�ده اس�ت.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.
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فرم اشتراک
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