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نوروز، آغاز بهار، مظهر رستاخيز طبيعت و شكوه خلقت، خجسته 
عيد باس��تاني بر همه عزيزان و سروران و ياران گرامي فرخنده و 
مبارك باشد.جهان نو می شود و چه زيباست كه ما نيز رخت نو بر 

تن كنيم؛ بر افكار و عقايد و روش و منش و...
 صفحه2

آنچه اين روزها در كاراكاس و در ساير شهرهای ونزوئال می گذرد را بدون ترديد 
می توان »مصيبت« خواند. مصيبت كاراكاس را وقتی می توان خوب فهميد كه 
نگاهی به اقتصاد شيلی درهمان آمريكای التين بيندازيم. هوگو چاوز رهبر به 

خاك سپرده شده ونزوئال با اميد بر برپايی...

تازه ترين آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بين المللی نشان می دهد ارزش توليد 
ناخالص داخلی اياالت متحده آمريكا در سال 2018 عددی معادل 20 هزار ميليارد 
دالر شده است. اين رقم در حالی محقق شده است كه توليد ناخالص داخلی چين با 

حدود 1.3 ميليارد جمعيت به 13 هزار ميليارد دالر ...

اياالت متحده آمريكا در 4 دهه تازه س��پری ش��ده تاريخ معاصر خود فراز و 
نشيب های نفس گيری را تجربه كرده است. اين كشور كوه پيكر جهان در اين 
4 دهه ضمن اينكه توانسته است بر اردوگاه سوسياليستی و كمونيستی جهان 

به رهبری اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی غلبه و...

1547 فع��ال بخ��ش خصوصی از ميان ده ها ه��زار كارخانه دار، 
بازرگان، معدن دار، باغدار و كش��اورزان بزرگ در زمستان 1397 
خود را مهيای به دست آوردن يكی از 535 كرسی هيات نمايندگان 

می كردند. يک محاسبه كوچک نشان می دهد...

دولت اليحه بودجه سال 98 را با دو سقف ارائه كرده است. در بند ب ماده واحده 
سقف اول منابع عمومی 7/ 407 هزار ميليارد تومان و سقف دوم، 400 هزار ميليارد 
ريال باالتر در نظر گرفته شده است. اين افزايش از محل وصول مازاد منابع عمومی 

نسبت به ارقام مصوب)به خصوص منابع حاصل از...

 صفحه16

 صفحه23

 صفحه27

 صفحه58

 صفحه33

اياالت متحده آمريكا در تاريخ 18 ارديبهش��ت س��ال 1397 رسما از 
برجام خارج ش��د. دقايقی بعد از اعالم خ��روج آمريكا از برجام، وزارت 
خزانه داری آمريكا دستورالعمل خروج از برجام را منتشر كرد. طی اين 

بيانيه، اعالم شد كه تحريم ها عليه ايران...
 صفحه5
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یادداشت نوروز

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 می ش��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 كدورت ها و دش��مني ها و 
خس��تگي ها و افس��ردگي ها 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 
 پديده اي اس��ير گذشته اس��ت و دچار محدوديت ها و معذوريت ها؛ اما 
به گمانم برخالف س��اير پديده ها، 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 
محدوديت ها و معذوريت ها 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 به نظرم كمتر مورد 
توجه ما بوده است. در حاليكه اگر باور داشته باشيم كه جهان، همچنان كه 
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 نماييم 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 چشمه هايي زاينده، جابه جا در هنر و ورزش و دانش 
و كس��ب و كار خالقانه و خدمتگزاري و نوع دوس��تي و... بروز می دهد. 
توانايي ها و زيبايي هايي كه تلخي ها و س��ياهي ها را از دل و ديده مان 

می شويد و اشک شادي و اميد بر جان و چشم مان می نشاند. 
 ارادتمند در حد توان، درك و ش��ناختم سعي و تالش نموده ام تا از 
دريچه اين توانايي ها و زيبايي ها و با مدد از تجارب بس ارزشمند ياران 
و همراهانم به حيات اجتماع بنگرم و اقدامات و فعاليت هايم برگرفته 
از اين حركت ها و تالش ها براي ماندگاري باشد؛ دريچه فداكاري ها و 
تالش ها و مبارزه كردن ها و نااميد و خسته نشدن ها و دوستي ها و نه 

دشمني ها و خصومت ورزيدن ها و...
ام��روز و در اي��ن آغازين روزهاي بهاري، دل هام��ان را از تيرگي ها و 
دشمني ها بپاالييم و دست هايمان 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 دلبندمان اند 
سعي و تالش نماييم تا در اين وطن، وطن شان، ايران عزيز و نزد مام 

ميهن بمانند و بدان افتخار كنند و افتخار بيافرينند كه ايراني اند!
شكفته هميشه گل كامكار كه ايران چو باغي است خرم بهار 

سعادت تان پاينده، مهرتان پايدار، نوروزتان پيروز
محسن خليلي

نوبهار است رد آن كوش كه خوش دل باشي

 كه بسي گل بدمد باز و تو رد گل باشي
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سرمقاله

س��ال 1397 با غافلگيري دول��ت در بازار ارز 
ش��روع طوفاني را نويد داد. در حالي كه دولت 
تصور مي كرد با ارزپاشي قابل توجه در زمستان 
1396 توانس��ته است تقاضاي بازار ارز را جواب 
داده و قيمت ه��ا را تثبيت كند اما از همان روز 
بالفاصله پس از تعطيالت 4 روز نخس��ت سال 
نو، دالر در بازار سركشي كرد و به سوي آسمان 
پرواز كرد. حرف هاي پشت سر هم رئيس بانک 
مركزي، معاون اول و س��اير مقام هاي اقتصادي 
ب��راي مهار دالر فايده اي نداش��ت و قيمت هر 
دالر آمريكا تا 20 فروردين ماه از 5 هزار 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 رئيس جمهور در ام��ور اقتصادي، عباس 
آخوندي وزير راه و شهرسازي و محمد نهاونديان 
معاون اقتصادي رئيس جمهور و س��اير وزيران 
اقتص��ادي و به ويژه محمدباق��ر نوبخت معاون 
رئيس جمهور در سازمان برنامه و بودجه و رئيس 
دفتر رئيس جمهور در يک 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 رئيس جمه��ور پيامدهاي آن نشس��ت را با 
خبرن��گاران در ميان گذاش��ت: دالر آمريكا در 
س��قف هر دالر 4200 تومان تثبيت مي شود و 
خريد و فروش دالر بيش��تر از اين قيمت جرم 
محسوب مي شود و البته دولت تعهد مي دهد به 
هر متقاضي براي هر فعاليت و خواسته اي دالر 
4200 تومان��ي عرضه كند. اي��ن آغاز زلزله اي 
بود كه در اس��فندماه 1397 نيز تكانه هاي آن 
ديده مي ش��د و در نيمه دوم اسفندماه بود كه 
عبدالناصر همتي رئيس كل بانک مركزي تحليل 

كرد كه اين نرخ نتوانست كارساز باشد.

 گسل در جامعه ايراني
دول��ت اول آقاي روحاني يک 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 سرزمين ها حاضر 
نيستند از سواري مجاني چشم پوشي كنند اما بار 
ديگر غافلگير شد. دولت تصور مي كرد شهروندان 
از دالر 4200 تومان��ي ك��ه در همان روز اعالم از 
ط��رف جهانگيري ح��دود 1800 تومان كمتر از 
قيمت بازار اس��ت چشم پوشي مي كنند اما صف 
ثبت سفارش 20 ميليارد دالري در يک ماه چشم ها 
را به واقعيت باز كرد. اين يک گس��ل بزرگ ميان 
خواسته هاي شهروندان و خواسته هاي دولت بود 
كه آشكار شد. پيامدهاي اين گسست اما در يک 
سال از اجراي اين سياست افزايش شكاف طبقاتي 
در جامعه بود. گروهي توانستند به دالرهاي ارزان 
دسترسي پيدا كرده و از مابه التفاوت ارز آزاد و ارز 
دولتي هزاران ميليارد تومان رانت به دست آورند و 
يک شبه 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 سخت گيري دولت و 
تهديدها و تحديدها اما پرش نرخ تورم و ثابت ماندن 
دستمزدهاي كارگران و حقوق كارمندان موجب 
ش��د قدرت خريد ايرانيان 50 درصد كاهش يابد. 
به عبارت ديگر 50 درصد ايرانيان فقيرتر شدند و 
با درآمدش��ان مقدار كمتري گوشت و تخم مرغ و 
شيره و كره و الستيک 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.

 سياست هاي تجاري كانون جنبش
پس از آنكه نرخ دالرذ در س��قف 4200 تومان 
تثبي��ت ش��د دولت ب��راي كاهش تقاض��اي ارز 
بخشنامه هاي متعددي را از طرف بانک مركزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ابالغ كرد. 
هسته مركزي ماهيت بخشنامه هاي پي درپي صادر 

شده اين بود كه تقاضاي ارز مهار شده و با ميزان 
عرضه سازگار شود. دولت در يكي از بخشنامه ها 
دوباره گروه هاي كااليي س��اخته ش��ده در دولت 
احمدي نژاد را بازس��ازي ك��رد و تخصيص ارز را 
اولويت بندي كرد. دولت تالش مي كرد و مي كند 
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��نامه هاي متعدد صادر كرد كه به جنبش و 

نهضت توليد بخشنامه تبديل شد.

 18 ارديبهشت و ترامپ
صحن��ه مبارزات انتخابات رياس��ت جمهوري 
اياالت متحده آمريكا در سال 2017 براي مديران 
ارش��د سياس��ت و اقتصاد در ايران بايد بيش از 
پيش در كانون توجه قرار مي گرفت و نسبت به 
رخدادهاي آن واكنش نشان داده مي شد. در آن 
روزه��اي دور از ايران فردي به نام دونالد ترامپ 
براي رس��يدن به كاخ سفيد با هيالري كلينتون 
رقيب دموكراتش مبارزه اي داغ را تجربه مي كرد. 
وي در اوج و هنگامه نبرد دادن وعده به كارگران 
و تهيدستان آمريكايي كه پس از انتخاب شدن 
كارخانه هاي آمريكايي را از خارج به داخل مي آورم 
و با برقراري تعرفه اجازه بيكار ش��دن آمريكايي 
ب��ه دليل ورود كاالهاي ارزان چيني را نمي دهم 
حرف ه��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 1+5 كشور تعهد داده 
بودند كه برخي فعاليت ها را انجام ندهند و برخي 
اقدام ها انجام شود. ايران تعهد داده بود فعاليت هاي 
هسته اي خود را متوقف كند و گروه كشورهاي 
يادشده تعهد داده بودند تحريم هاي اعمال شده 
سال هاي 91 و 92 را بردارند. ترامپ در حالي چند 
بار از پ��اره كردن قرارداد گفته بود كه آن روزها 
كس��ي باور نمي كرد 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 1397 و در برابر ديدگاه 

رخدادها را تا آخر دنبال كنيم

محمد صادق جنان صفت

سردبیر
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ميليون ها نفر كه به س��خنان او گوش مي كردند 
اع��الم كرد آمريكا تعهدي به نگهداش��ت برجام 
ندارد و به اين ترتيب آمريكا از برجام خارج شد. 
ترام��پ اما تهديد كرد در فاصله 120 روز كه به 
13 آبان 1397 مي رسيد 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 شركت هاي آمريكايي فرمان داد از 
تاريخ خارج شدن آمريكا از برجام 90 روز مهلت 
 دارند كه قراردادهايشان را با ايراني ها فسخ كنند.

13 آب��ان 1397 هن��وز نزدي��ک ب��ه 120 روز 
ب��ا حرف هاي ترام��پ فاصله داش��ت كه خروج 
شركت هاي اروپايي، استراليايي، كره اي، ژاپني و... 
از ايران شروع شد و تحريم ها آثار خود را برجاي 
گذاشت. در اسفندماه امسال معلوم شد كه كمترين 
اطالعات بايد از طرف دولت درباره جذب سرمايه 
خارجي منتشر شود كه همين طور نيز شد و خبري 
در دست نيست. سال 1397 دوباره ايران در مركز 
توجه تحريم ها قرار گرفت و نبرد سختي است كه 

احتماال تا سال 1398 ادامه خواهد داشت.

 سلطان پروري و سلطان كشي
اقتصاد ايران دس��ت كم از 60 س��ال پيش به اين 
سو در دام نهاد دولت است و زاد و رشد شركت هاي 
بزرگ دولتي راه را براي رانت و فساد سنجاق شده 
به تصميم ها و اقدام هاي دولتي باز كرده است. بخش 
خصوصي اي��ران با همه تالش و برنامه ريزي اما در 
دام اقتصاد دولتي گرفتار شده و راه پيشرفت برايش 
مسدود است اما براي كساني كه با هدف و راهبرد 
استفاده از رانت ها به بخش خصوصي چسبيده اند باز 
است. دولت ايران به دليل اينكه نمي خواهد قدرت را 
از دست بدهد اقتصاد را رها نمي كند و با تخصيص 
ارزهاي ارزان، وام ها و اعتبارات بانكي، توزيع سكه هاي 
زير قيمت ب��ازار در مقاطع خاص، س��هميه بندي 
كاالهاي كمياب، مجوزهاي واردات با ارز ترجيحي 
به رانت خواران سلطان درست مي كند و سپس آنها 
را دستگير مي كند. در سال 1397 شاهد دستگيري 
سلطان قير،  سلطان سكه، سلطان تجهيزات پزشكي، 
سلطان پتروسيمي و... بوديم. كارشناسان باور دارند تا 
روزي كه اقتصاد ايران در چنبره دولت و بوروكرات ها 
و ديوان ساالران و تكنوكرات هاي دولتي است شاهد 

زاد و رشد انواع سلطان ها و شايد اعدام آنها باشيم.

 سال 98 را خوب ببينيم
سالي كه در پيش روي ايرانيان است چه وضعيتي 
خواهد داشت؟ اين يک پرسش كلي است كه بايد 

ابعاد و زاويه هاي آن كالبدشكافي شود. درباره سال 
آينده مي توان از اقتصاد ش��روع كرد و برخي نكات 
را نيز يادآور شد. اقتصاد ايران سال  آينده در سطح 
كالن ب��ا چند ويژگي تاس��ف بار همراه خواهد بود. 
نخستين ويژگي رشد منفي اقتصاد ايران در سال 
1398 است. صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، 
واحد اطالعات اكونوميس��ت و مركز پژوهش هاي 
مجل��س پيش بيني كرده اند در س��ال آينده توليد 
ناخالص داخلي از 2/5 تا 5/5 درصد رشد منفي دارد. 
اين رخداد بسيار متاسف كننده اي است كه اقتصاد 
كشور در يک دهه دو بار در دام ركود مي افتد. 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 فعاليت هاي سال آينده خود بايد اين 
مقوله بسيار بااهميت را در معادالت خود گنجانده 

و با چشم هاي باز اقدام به كار كنند.

 دالر بي قرار
سال آينده نيز به نظر مي رسد شاهد ادامه سياست 
سركوب ارزي در سطحي باالتر باشيم. سركوب ارزي 
در س��ال 1397 و پيش از آن در سال 1391 نيز رخ 
داده بود و معنايش اين است كه دولت نرخ دلخواه خود 
را براي هر دالر آمريكا تعيين و تالش مي كند نرخ ها را 
در پيرامون آن نگه دارد. برخي كارشناسان باور دارند 
دولت احتماال با رها كردن نرخ دالر 4200 توماني و 
ندادن دالر به اين قيمت نگاهش به دالر حدود 8 هزار 
توماني است كه در سامانه نيما به دست مي آيد. 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 بي قرار خواهند بود و 
نوسان هاي شديد قدرت برنامه ريزي را از فعاالن صنعت 
مي گيرد. 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 مي ايستد.

 برخورد با بخش خصوصي
دولت ها در روزه��اي بي تابي و ناتواني براي اداره 
اقتصاد در كشورهايي مثل ايران دو حالت را تجربه 
مي كنند. يک تجربه اين است كه بخش خصوصي را 
تحت فشار قرار مي دهند كه از دستورهاي آنها تبعيت 
بي چون و چرا كند و هر چه دولت مي گويد را بايد 
اجرا كند. در اين حالت كه كارشناسان باور دارند در 
سال آينده چنين اتفاقي مي افتد بخش خصوصي 

بايد ماليات بيشتري بدهد، ارز حاصل از صادرات را 
به قيمت دولتي بفروشد، قيمت گذاري كاالي خود 
را به دولت بسپارد، بايد منتظر جهش و ريزش نرخ 
بهره بانكي باشد، كارخانه  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 يک روش اس��ت كه به نظر 
مي رس��د در پاييز و زمستان زمزمه هاي آن شنيده 
شده و برخي از مقام هاي دولتي و قضايي با ظرافت از 
چنين روندي صحبت كردند. در سال 1398 و با ادامه 
شرايط موجود ممكن است شاهد چنين راهبردي 
باشيم. يک تجربه ديگر اين است كه دولت از بخش 
خصوصي دلجويي كرده و بخواهد همكاري آنها را 

براي كمک به دولت جذب و جلب كند.

 داستان تحريم
هيچ اتفاقي در هيچ زمينه اي بدون بستر تاريخي 
رخ نمي دهد. هر تصميم امروز در هر سطحي پايه 
تصميم هاي 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 
1397 كليد خورده است س��ر باز ايستادن ندارد. 
واقعيت اين است كه نظام سياسي ايران دست كم 
تا زمان نوشتن اين متن در اسفندماه 1397 هيچ 
نش��انه و آدرس از نرم خوي��ي و مدارا در برابر نظام 
سياسي آمريكا نش��ان نداده است. مقام هاي ارشد 
ايران باور دارند كه مي توانند اين دور از تحريم ها را 
نيز همانند سال 1391 و 1392 با شكست مواجه 
كنند و اميدوارند كه با استفاده از تضاد اروپا و آمريكا 
از يک طرف و تضاد چين و روسيه با آمريكا از طرف 
ديگر و استفاده از بازار كشورهاي همسايه يعني عراق 
و تركيه بتوانند دوره باقي مانده از زمامداري ترامپ 
را پشت سر بگذارند. اين ديدگاه مديران سياسي در 
ايران در زمستان 1397 است و به نظر مي رسد اگر 
اتفاق خارج از قاعده و فوق العاده اي رخ ندهد مي تواند 
در سال 1398 نيز به كار آيد. در اين صورت و ادامه 
سرسختي ايران اما از طرف آمريكايي ها نشانه هاي 
سرسختي بيشتر ارس��ال مي شود. مقام هاي امروز 
وزارت خارجه و ش��وراي امنيت ملي در آمريكا كه 
نفرات اصلي تصميم گيري در دولت آمريكا شده اند 
روحيه جنگ طلبي باالي��ي دارند و مي خواهند با 
تش��ديد تحريم ها عليه ايران روزگار را براي كسب 
و كار ايرانيان هر روز سخت تر 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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یاس�ر مالیی| در ای�ن گفتار، پس از مرور روند بازگش�ت 
تحریم های ایران، تحلیلی از اهداف تحریم و ارتباط تحریم ها 
با مسائل و چالش های پیش روی اقتصاد ایران و کانون های 

آسیب پذیری آن ارائه خواهد شد.

 مرور روند بازگشت تحريم ها
اياالت متحده آمريكا در تاريخ 18 ارديبهش��ت س��ال 1397 
رس��ما از برجام خارج شد. دقايقی بعد از اعالم خروج آمريكا از 
برجام، وزارت خزانه داری آمريكا دس��تورالعمل خروج از برجام 
را منتشر كرد. طی اين بيانيه، اعالم شد كه تحريم ها عليه ايران 
ط��ی ب��ازه 90 روزه )15 م��رداد 1397( و 180 روزه )13 آبان 
1397( باز خواهند گش��ت، به گونه اي كه در پايان اين دوره ها 
تحريم های قابل اجرا به اثرگذاری كامل برس��ند. بر اين اساس، 
وزارت خزانه داری از اشخاص حقيقی و حقوقی كه بر اساس رفع 

تحريم های آمريكا در چارچوب برجام وارد فعاليت با ايران شده 
بودند خواس��ت اقدامات الزم برای قطع فعاليت های خود را در 
مهلت های تعيين شده انجام دهند تا بر اساس قانون آمريكا در 

معرض تحريم يا اقدامات قانونی قرار نگيرند.

 تحريم هايی كه از تاريخ 15 مرداد 1397 بازگشتند
بع��د از اتم��ام دوره 90 روزه ای كه در 15 مرداد 1397 به پايان 
رس��يد، دولت آمريكا تحريم های زير، ش��امل تحريم های مرتبط با 

خدماتی را كه در برجام متوقف شده بود، مجددا اعمال كرد:
1- تحريم های مربوط به خريد وتهيه دالر آمريكا توسط دولت ايران.
2- تحريم های مرتبط با تجارت ايران در زمينه طال و فلزات گرانبها.

3- تحريم ه��ای مرتب��ط ب��ا خريد،  ذخيره ي��ا انتقال مس��تقيم يا 
غيرمس��تقيم گرافيت، مواد خام يا فلزات نيمه آماده شامل آلومينيوم 
و آهن، زغال سنگ و نرم افزار برای يكپارچه سازي فرآيندهای صنعتی.

یم
حر

ت

كانال های اثرگذاری تحريم بر اقتصاد ايران
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4- تحريم های مرتب��ط با انتقال عمده،  خريد 
ي��ا فروش ريال ايرانی و نگه��داری صندوق ها يا 
حساب های عمده بانكی بيرون از خاك ايران كه 

مبتنی بر ريال ايرانی باشند.
5- تحريم ه��ای مرتبط با خريد، مش��اركت يا 

تسهيل انتشار اوراق بدهی های دولتی ايران.
6- تحريم های مرتبط با صنعت خودروی ايران.

به عالوه، بعد از دوره 90 روزه،  آمريكا توافقات زير 
در چارچوب برجام را كه مرتبط با محدودسازی 

بخشی از تحريم های اوليه آمريكا بود، لغو كرد:
1- واردات قالی و اقالم غذايی با منشاء ايران و 

مبادالت مالی خاص مرتبط با آن.
2- فعاليت ه��ای مرتبط با صادرات، يا صادرات 
مجدد هواپيماهای مسافربری تجاری وقطعات و 

خدمات مرتبط با آن.
3- فعاليت های مرتبط با قراردادهای مشروط 
برای فعاليت های واجد ش��رايط مجاز ش��ده در 

چارچوب برجام.
اشخاصی كه بر اساس رفع تحريم های آمريكا در 
چارچوب برجام، در فعاليت های ليست شده در 
باال دخيل بوده اند، مي بايست تا 15 مرداد 1397 
اقدامات الزم برای محدود س��اختن فعاليت های 
خود را انجام می دادند تا بر اساس قانون آمريكا در 
معرض تحريم يا اقدامات قانونی ديگر قرار نگيرند.

  بازگشت تحريم های پس از 13 آبان
بع��د از اتمام دوره 180 روزه ای كه در 13 آبان 

1397 به پايان رسيد،  آمريكا تحريم های مرتبط 
با فعاليت های زير را كه در چارچوب برجام رفع 

شده بود، مجددا اعمال كرد:
1- تحريم های مرتبط ب��ا اپراتورهای بندری، 
ناوگان دريايی و بخش های كشتی سازی، شامل 
خطوط ناوگان دريايی جمهوری اسالمی ايران و 

خط ناوگان جنوبی ايران و وابسته های آنها.
2- تحريم های مرتبط با معامالت نفتی با شركت 
ملی نفت ايران )NICO(، شركت بازرگانی نفت 
ايران )NICO( و ش��ركت مل��ی نفتكش ايران 
)NICO( شامل خريد نفت، فرآورده های نفتی 

يا محصوالت پتروشيمی از ايران
3- تحريم ه��ای مرتبط ب��ا معامالت اقتصادی 
موسس��ات مالی خارجی با بانک مركزی ايران و 

موسسات مشخص مالی ايرانی.
4- تحريم های مرتبط با خدمات ارسال پيام های 
مالی خاص برای بانک مركزی ايران و موسسات 

مالی ايرانی.
5- تحريم های مرتبط ب��ا صدور ضمانت نامه، 

بيمه يا بيمه اتكايی.
6- تحريم های مرتبط با بخش انرژی ايران

اشخاصی كه بر اساس رفع تحريم های آمريكا 
در چارچوب برجام در فعاليت های ليست شده در 
باال شركت داشته اند، مي بايست تا 13 آبان 1397 
اقدامات لزام برای محدود س��اختن فعاليت های 
خود را انجام می دادند تا بر اس��اس قانون آمريكا 
در معرض تحريم يا اقدامات قانونی قرار نگيرند.

 تحريم های جديد
در تاري��خ 13 آبان 1397، عالوه بر بازگش��ت 
تحريم هاي��ی كه از پيش اعالم ش��ده بود، اوفک 
بيش از 700 فرد، نهاد،  هواپيما و كش��تی را به 

ليست تحريم های خود اضافه كرد.
ب��ا اين حال، با توجه به نگرانی هايی كه درباره 
تاثي��ر تحريم نفتی اي��ران بر قيمت جهانی نفت 
وجود داشت، آمريكا در تاريخ 13 آبان به هشت 
كشور چين، هند، كره جنوبی، ژاپن، ايتاليا، يونان، 
تايوان و تركيه اجازه داد تا حداقل برای شش ماه 
به صورت محدود ب��ه واردات نفت از ايران ادامه 
بدهن��د. تا پيش از تحريم ها، اين كش��ورها 75 
درصد از صادرات نفت ايران را به خود اختصاص 

می دادند.
برايان هوك، مسئول تحريم های ايران در وزارت 
خارجه آمريكا در تاريخ 12 آبان 1397 گفت كه 
اين معافيت ها محدود هستند و ممكن است بعد 
از 180 روز خاتمه يابند. با اين حال، ممكن است 
تضمين حفظ پايداری در بازار نفت س��بب شود 
كه اين معافيت ها باز هم تمديد ش��وند. او گفت 
»ما روی مسيری كه در سريع ترين زمان ممكن 
به صفر ش��دن ص��ادرات نفت ايران ختم ش��ود 

متمركز هستيم.«
به عالوه، توسعه بندر چابهار و خط آهنی كه اين 
بندر را به افغانستان متصل می كند نيز از تحريم ها 
معاف ش��دند. همچنين حمل ونقل دارو و غذا و 
س��اير كاالهای معاف از تحريم نيز از طريق اين 
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بندر مجاز شمرده شده است. به عالوه افغانستان 
اج��ازه ادامه واردات فرآورده های نفتی از ايران را 

دريافت كرد.
همچنين، پس از  مهلت 45 روزه ای كه دولت 
عراق برای قطع واردات برق و گاز از ايران پس 
از 13 آب��ان 1397 دريافت ك��رد، در خبرها 
اعالم شد كه مهلت سه ماهه ديگری نيز به اين 
كشور داده شده است. البته،  وزير انرژی عراق 
تخمين زده است كه اين كشور برای افزايش 
توليد داخلی گاز و قطع واردات از ايران به دو 

سال زمان نياز دارد.

 تحليلی از اهداف تحريم های آمريکا
هر چند كه در البه الی تحريم ها، افراد، نهادها 
و كانال های مرتبط با فعاليت هايی كه از نظر 
دولت آمريكا نامطلوبند، مش��اهده مي شوند 
)مانند كانال ها واف��راد مرتبط با تامين مالی 
تامين مرتبط با برنامه موشكی و فعاليت های 
منطقه ای ايران و...(، با اين حال، در تحريم ها به 
وضوح اهداف روشنی در ارتباط مسائل داخلی 
اقتصاد ايران نيز مشاهده مي شود. وجود اين 
گونه تحريم ها نش��ان مي دهد كه تحت فشار 
ق��رار دادن حكومت اي��ران از طريق تضعيف 
و تخريب اقتصاد ايران، ش��اه بيت تحريم های 

آمريكا عليه ايران است.
تالش برای به صفر رس��اندن صادرات نفت، 
به طور مشخص فرآيند خدمت رسانی دولت 
و گ��ردش بودجه عمومی را ه��دف قرار داده 
اس��ت. با كاهش درآمد نفتی دولت و تشديد 
كسری بودجه، فشار برای تامين اين كسری 
از محل منابع بانک مركزی، به طور قطع تورم 
و بی ثباتی اقتصادی را افزايش خواهد داد. به 
عالوه، تحريم يك��ی از مهم ترين زنجيره های 
صنعتی كش��ور، يعنی صنعت خ��ودرو را كه 
امرار معاش ميليون ها نفر به آن وابسته است،  
هدف قرار داده است. تحريم كنندگان انتظار 
دارند با س��قوط توليد خودرو و بيكار ش��دن 
ده ها هزار كارگر، ناآرامی كارگری در كش��ور 
تشديد شود. به عالوه، محدوديت شديد روی 
تجارت خارجی كشور و نقل وانتقال پول، باعث 
محدود ش��دن واردات م��واد اوليه و كاالهای 
واس��طه ايی مورد نياز صنايع كش��ور خواهد 
ش��د و چرخه توليد و صنعت كشور را مختل 
خواهد كرد. بنابراين، تحريم های آمريكا به طور 
مستقيم ثبات اقتصاد كالن و توليد و اشتغال 
و درآم��د خانوارها را هدف قرار داده اس��ت و 
تحريم كنندگان اميدوارند فشارهای اقتصادی 
و اجتماعی ناشی از تحريم ها، حكومت ايران 
را به دادن امتياز در عرصه سياسی وادار كند.

 ايجاد نااطمينانی درباره ايران
از زمان روی كار آمدن دولت كنونی در آمريكا 
از زمستان سال 1395، ترديدهايی درباره آينده 
برجام و احتمال بازگشت تحريم های ايران به 
وجود آمد. همين ابهامات سبب شد كه روند 
اثرگ��ذاری تغيير دولت درآمري��كا بر اقتصاد 
كشور، مدت ها پيش از خروج آمريكا از برجام 
و بازگشت عملی تحريم ها آغاز شود. بسياری 
از بنگاه های بين المللی، بررسی های خود برای 
ورود س��رمايه گذاری در بازار ايران را از همان 
زمان متوقف كردند. به عالوه، شركت هايی كه 
پس از برجام قراردادهايی برای سرمايه گذاری 
در اي��ران امضا كرده بودند، روند فعاليت خود 
را كند كردند تا در صورت بازگشت تحريم ها 
آس��يب كمتری ببينند. هر چند از زمان روی 
كار آمدن دولت ترامپ در بهمن ماه 1395، تا 

زمان اعالم خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت 
س��ال 1397 حدود 15 ماه طول كش��يد، اما 
واقعيت آن اس��ت كه سياس��ت ايجاد ابهام و 
ترديد در فضای بين المللی عليه ايران، از همان 
ابتدا در دس��تور كار اين دولت بود و كاركرد و 
اثرگذاری خ��ود را بر تضعيف و تحديد روابط 
اقتصادی بين المللی كش��ور داش��ت. گفتار و 
رفتار دولتم��ردان آمريكا، متعم��دا درجهت 
ابهام افكنی و غبارآلود كردن فضا در ارتباط با 
ايران بوده و هست. تحريم كنندگان به خوبی 
می دانند ك��ه ايجاد نااطمينانی در باره آينده، 
مي تواند اثربخش تر از تحريم هايی باش��د كه 
روی كاغذ به امضا می رس��ند. حتی تحريم ها 
و معافيت ه��ا به قدری پيچيده هس��تند كه 
ريسک كار با ايران در چارچوب معافيت ها به 
ش��دت باال است. شركت ها و افراد خارجی، به 
سختی حاضر به سرمايه گذاری برای مطالعه و 

فهمي��دن تحريم ها و معافيت ها و كار با ايران 
بر اس��اس فرصت های موج��ود در معافيت ها 
هستند. حتی با اينكه پس از اعمال تحريم ها 
در 13 آبان 1397، تعدادی از كشورها به مدت 
شش ماه از تحريم های نفتی ايران معاف شدند. 
هيچ كس به درستی نمی دانست آيا پس از اين 
شش ماه معافيت ها ادامه خواهد يافت يا خير؟ 
و اينكه اين معافيت ها در چه سطحی ادامه پيدا 
خواهد كرد؟ بنابراين، پيش بينی ميزان صادرات 

و درآمد نفتی ايران بسيار دشوار است.
در اين شرايط، برنامه ريزی برای فعاالن اقتصادی 
كشور و حتی دولت بسيار دشوار شده است. شايد 
بتوان ادعا كرد صاحبان كسب و كار، يک چارچوب 
تحريمی ش��فاف برای يک دوره زمانی مشخص 
را ب��ه فضای غبارآلود كنون��ی ترجيح می دهند. 
بنابراي��ن،  يكی از مهم ترين س��واالتی كه پيش 

روی سياستگذاران قرار دارد اين است كه چگونه 
 می ت��وان نااطمينانی درباره آين��ده را در فضای 

كسب و كار كشوربه حداقل ممكن كاهش داد؟

 تحريم ها درون زا هستند
تحريم اقتص��ادی، افزاری برای دس��تيابی به 
اهداف سياس��ی اس��ت. به طور قطع، تحريم ها 
هزينه های اقتصادی وسياس��ی و ريس��ک هايی 
ب��رای تحريم كنندگان به هم��راه دارد. پذيرش 
اين هزينه ها تنها در صورتی توجيه پذير اس��ت 
ك��ه فوايد م��ورد انتظار تحريم در دس��تيابی به 
اهداف سياس��ی مورد نظر، بيشتر از هزينه های 
اعمال تحريم باش��د. پيش بينی ميزان اثربخشی 
تحريم در اين تحليل هزينه – فايده، بر اس��اس 
شناخت اتاق فكر تحريم از وضعيت اقتصاد ايران،  
ديناميک ه��ای فعال در اقتصاد ايران وس��ازوكار 
اثرگذاری تحريم ها بر ديناميک های فعال كنونی 
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شكل گرفته است. آسيب پذيری مشهود اقتصاد 
اي��ران در برابر تكانه ه��ای خارجی و ناتوان نظام 
حكمرانی در ش��ناخت و چاره جويی چالش های 
اقتصادی و توقف ديناميک های مخرب، اتاق فكر 
تحريم را به اين جمع بندی رساند كه تحريم های 
اقتصاد از طريق تشديد روندهای مخرب موجود،  
مي تواند اقتصاد ايران را به نقطه ای برس��اند كه 
دستيابی به اهداف سياسی برای تحريم كنندگان 
ميسر شود. به بيان اقتصادی، وضع تحريم نسبت 
به ش��رايط اقتصاد ايران درون زاست. بر اساس 
نتايج »طرح جام��ع مطالعات اقتصاد ايران« كه 
توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ري��زی به انجام رس��يد و نتاي��ج آن در 
س��ال 1396 منتشر ش��د، اقتصاد ايران با شش 
ابرچالش نظام بانكی، بودجه و بدهی های دولت،  
صندوق های بازنشستگی، آب،  محيط زيست، و 
بيكاری روبه روست. اين ابرچالش ها ريشه در چند 
دهه سوءمديريت اقتصاد كشور دارند. باوجود اينكه 
در سال های اخير، گفتمان ابرچالش های اقتصادی 
و ضرورت اجماع ملی ب��رای چاره جويی آنها در 
فضای سياسی و سياستگذاری كشور شكل گرفته 
است، حاكميت در برداشتن گام های عملی برای 
توقف ديناميک های مخرب وفعال هر يک از اين 

ابرچالش ها توفيق چندانی نداشته است.
رد پايش��ناخت اتاق فكر تحريم از چالش های 
اقتصادی كشورو ظرفيت نظام حكمرانی را می توان 
در سطور اسناد تحريم دنبال كرد. ميزان وابستگی 
بودجه ب��ه درآمده��ای نفتی و وابس��تگی تراز 
پرداخت های كشور به دالرهای حاصل از صادرات 
نفتی، در كنار عمق اندك تجارت خارجی كشور، 
به س��ادگی طراحان تحريم را به اين جمع بندی 
رساند كه بودجه دولت در برابر كاهش درآمدهای 
نفتی به ش��دت آسيب پذير است. نزديک به 60 

درصد از ارزش صادرات ايران در س��ال 2016 را 
نفت خام تشكيل داده و با احتساب فرآورده های 
نفتی، سهم نفت از صادرات ايران در اين سال به 

70 درصد می رسد.
همچنين، با توجه به افزايش سهم هزينه های 
اجتناب ناپذير بودجه دولت در خالل س��ال های 
1392 ت��ا 1397، انعطاف پذي��ری بودج��ه در 
برابر ش��وك های درآمدی به شدت كاهش يافته 
اس��ت. يكی از داليل افزايش س��هم هزينه های 
اجتناب ناپذير، وارد شدن ابرچالش صندوق های 
بازنشستگی به فاز آشكار و افزايش مستمر سهم 
تامين كسری صندوق های بازنشستگی از طريق 
بودجه عمومی است. همچنين، طی اين سال ها 
افزايش حقوق كاركنان دولت به طور پيوس��ته 
بيشتر از نرخ تورم بوده است. به اين فهرست بايد 
طرح تحول نظام سالمت و هزينه های مرتبط با آن 
را نيز اضافه كرد. بنابراين، كاهش انعطاف پذيری 
طرف هزينه های بودجه عمومی باعث خواهد شد 
كه ش��وك تحريم به درآمدهای نفتی بودجه، به 
افزايش كسری بودجه، افزايش تامين مالی بودجه 
از طريق منابع بانک مركزی و در نهايت، افزايش 
نرخ تورم بينجامد. مشاهده اين روندها در بودجه 
دولت، ب��ه طور طبيع��ی تحريم كنندگان را برای 

تحريم ايران وسوسه كرده است.
از س��وی ديگر،  آمار و اطالعات بازار كار ايران 
نش��ان مي دهد كه اقتصاد اي��ران نيازمند ايجاد 
اشتغال در ابعاد بزرگ برای جبران عقب ماندگی 
ايجاد فرصت های شغلی برای جوانان در سال های 
گذشته است. رشد بدون اشتغال در نيمه دوم دهه 
1380 و رشد ضعيف اقتصادی در نيمه اول دهه 
1390 باعث شد تا اقتصاد كشور نتواند پاسخگوی 
نياز جوانان به اش��تغال باش��د. برای اينكه درك 
بهتری از ميزان عقب ماندگی بازار كار كش��ور در 

ايجاد اشتغال داشته باشيم، مطالعه شاخص »نرخ 
اشتغال«، اطالعات بهتری نسبت به شاخص نرخ 
بيكاری به دس��ت مي دهد. نرخ اشتغال، معموال 
به صورت نس��بت شاغالن به كل جمعيت 15 تا 
64 ساله تعريف مي ش��وند. براساس نتايج طرح 
آمارگيری نيروی كار ايران، نرخ اشتغال جمعيت 
15 تا 64 س��اله در سال 1395 برابر 40 درصد 
بوده اس��ت. برای مقايسه نرخ اشتغال در ايران با 
س��اير كش��ورها، به عنوان نمونه نرخ اشتغال در 
تركي��ه 52.2 درص��د، در مكزيت 61.6 درصد و 
در متوس��ط كش��ورهای OECD 68.4 درصد 
بوده است و كمترين سطح نرخ اشتغال در ميان 
كشورهای منتخب، متعلق به آفريقای جنوبی با 

43.2 درصد است.
نرخ پايين اشتغال در اقتصاد ايران، منعكس كننده 
ناتوانی بازار كار در پاسخگويی به نياز جوانان در 
يک دوره 10 س��اله اس��ت كه موجب انباش��ت 
متقاضيان شغل در بازار كار شده است. از طرف 
ديگر، توس��عه كمی آموزش عالی در دهه 1380 
 ك��ه حاص��ل آن، افزايش پايدار نرخ مش��اركت 
)به ويژه برای زنان( در سال های اخير بوده است 
وتغيير سبک زندگی متولدان دهه 1370 از نظر 
كاهش تمايل به ادامه تحصيل و ورود به بازار كار 
در موعدی بس��يار زودتر از متولدان دهه 1360، 
وضعيت ن��رخ بيكاری جوانان را ب��ه مرز بحران 
نزديک كرده است. بر اساس آخرين آمار منتشر 
شده مربوط به فصل پاييز سال 1397 نرخ بيكاری 
جوانان 15 تا 29 س��اله ايران در اين دوره 24.5 
درصد و برای زنان در اين بازه سنی 37.1 درصد 

بوده است.
با اين وضعيت، به طور طبيعی ش��اهد افزايش 
آسيب های اجتماعی خواهيم بود و ثبات اجتماعی 
كش��ور از ناحيه جوانانی كه قادر به يافتن شغل 
و تش��كيل زندگی مستقل نيس��تند در معرض 
آس��يب قرار دارد. تحريم كنندگان نيز به خوبی 
نسبت به وضعيت بازار كار ايران و آسيب پذيری 
آن آگاه هس��تند. مايک پمپئو، وزير امور خارجه 
 آمريكا در يک سخنرانی با موضوع ايران در تاريخ

31 تير سال 1397 گفت: »سوء مديريت حكومت 
ايران سبب شده است ارزش ريال سقوط كند و 
يک سوم جوانان ايرانی بيكار باشند.« بنابراين، به 
نظر می رسد هدف گيری مستقيم اشتغال و توليد 
در تحريم ها، حس��اب ش��ده و با اهداف سياسی 

صورت گرفته است.
از سوی ديگر، مشكالت نظام بانكی كشور سبب 
شد كه از سال 1393 تا 1396، نرخ سود سپرده های 
شبكه بانكی نتواند همپای كاهش نرخ تورم كاهش 
ياب��د. در نتيج��ه، ط��ی چهار س��ال پياپی، حجم 
نقدينگی كشور كه كانون آن را تعهدات نظام بانكی 
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به سپرده گذاران تشكيل مي دهد، به طور متوسط 
24.3 درصد در سال رشد كند. درحالی كه متوسط 
نرخ تورم طی اين دوره 11.5 درصد بوده است. در 
اين شرايط، ارزش واقعی دارايی های نظام بانكی در 
يک برآورد سرانگشتی نمی توانست بيش از نرخ تورم 
به عالوه نرخ رشد اقتصادی كشور رشد كرده باشد. 
بنابراين، طی اين دوره به طور پيوسته شاهد رشد 
موهومی دارايی های نظام بانكی در برابر رشد قطعی 
تعهدات آن بوده ايم. اين به معنای انباشت روزافزون 
زيان در ترازنامه بانک ها است. طی اين دوره، بانک ها 
ساب به سال در مديريت جريان نقدی خود ناتوان تر 
می شدند و وابستگی آنها به اضافه برداشت از بانک 
مركزی برای تداوم حيات بيشتر می شد. يک تحليل 
ساده ديناميک تحوالت نظام بانكی طی سال های 
1393 ت��ا 1396 و انعكاس آن در متغيرهای پولی 
به وضوح نشان می داد كه تورم 10 درصدی اقتصاد 
ايران در اين دوره، كشننده و ناپاپدار بوده است. با 
تداوم شكاف ميان نرخ رشد حجم نقدينگی و نرخ 
رشد شاخص قيمت مصرف كننده، سرعت گردش 
نقدينگی در اقتصاد ايران با تداوم روند نزولی به يک 

درصد در سال 1396 رسيد.
بنابراين، آنچه كه به صورت جهش نرخ ارز در 
س��ال 1397 و به تبع آن، جهش سطح عمومی 
قيمت ه��ا ظهور يافت، در واقع تخليه آثار تورمی 
انباره نقدينگی انباشته شده طی سال های اخير 
بود و تحريم، تنها نقش ماشه را در اين فرآيند ايفا 
ك��رد. به بيان ديگر، تحريم كنندگان با آگاهی از 
شكننده بودن ثبات اقتصاد كالن كشور، به خوبی 
می دانس��تند كه بازگشت تحريم ها و وارد آمدن 
ش��وك به بازار ارز ايران، منجر به انتشار بی ثباتی 
به س��اير بخش های اقتصادی و جهش نرخ تورم 
خواهد شد. در مقابل اين شناخت و پيش بينی، 
مجموعه سياستگذاران اقتصادی كشور با تاخير 
زياد تحوالت روزانه اقتصاد كشور در سال 1397 
را فه��م می كردن��د و با بازگش��ت از تصميمات 
اش��تباه به كن��دی صورت می گرف��ت. پيگيری 
س��خنان دولتمردان آمريكا در آن دوره، به خوبی 
نش��ان مي دهد كه اتاق فكر تحريم، اقتصاد ايران 
را شكننده و در مسير سقوط ارزيابی می كردند. 
دونالد ترامپ، در توييت خود در تاريخ 13 مرداد 
1397، يعنی در اوج نوسانات ارزی نوشت: »اوضاع 
ايران و اقتصاد ايران، به سرعت در حال بدتر شدن 
است« مايک پمپئو،  وزير امور خارجه آمريكا در 
روز دوش��نبه 14 آبان، يک روز پس از بازگشت 
تحريم ه��ای آمريكا گفت كه اقتصاد ايران در اثر 
تحريم های آمريكا »فرو خواهد ريخت«. فروپاشی، 
تعبيری اس��ت ك��ه نمی ت��وان آن را به وضعيت 
ركود تورم��ی كه برون داد طبيع��ی تحريم های 
اقتصادی است، نسبت داد. بلكه ابرتورم ركودی 

كه به اضمحالل پولی، همراه با س��قوط بيش از 
10 درصدی توليد ملی اس��ت، مي تواند با تعبير 
فروپاشی اقتصادی تطابق داشته باشد. بنابراين،  از 
سخنان دولتمردان آمريكايی می توان دريافت كه 
اتاق فكر تحريم انتظار داش��ته و دارد كه با ادامه 
اين تحريم ها، اقتصاد ايران در آستانه يک ابرتورم 

ركودی قرار بگيرد.
البته، اعمال اصالحاتی در رژيم سياس��تگذاری 
پول��ی وسياس��ت های بانيک كش��ور و مداخله 
فعاالنه بانک مركزی، باعث توقف ديناميک های 
مخرب در بازار پول و ارز و بازگشت نسبی ثبات 
به اقتصاد كالن از ميانه س��ال 1397 شد. تداوم 
اي��ن رويكرد اصالحی و گس��ترش آن به س��اير 
عرصه های سياستگذاری اقتصادی، می تواند آينده 
اقتصاد ايران را متفاوت از آنچه تحريم كنندگان 
برنامه ري��زی و پيش بين��ی كرده ان��د رقم بزند و 
بنيان های تحليلی پشتوان تحريم را سست كند.

 آسيب های بنگاه های اقتصادی
اين انتظار از سياستگذاران اقتصادی وجود دارد 
كه بتوانند تمايز آثار سطح كالن تحريم را از آثار 
س��طح خرد آن تميز بدهند و برنامه حمايت از 
اقتصاد ايران در برابر تحريم را در دو سطح كالن 
و خرد طراحی كنند. در اقتصادی كه در س��طح 
كالن دچار بی ثباتی و آسيب است، به طور قطع 
سياس��ت های حمايتی در سطح خرد اثربخشی 
م��ورد انتظار را نخواهند داش��ت. ب��ه عالوه، در 
صورتيكه سياست های سطح خرد بدون توجه به 
آثار آنها بر اقتصاد كالن طراحی واجرا شوند، در 
نهايت به نقض غرض،  و وارد آمدن آسيب مضاعف 
ب��ه اقتصاد ملی منجر خواهند ش��د. پس از اين 
مقدمه، برخی از محورهايی را كه بنگاه اقتصادی 
از ناحيه تحريم آسيب می بينند، برخواهيم شمرد.

 محدوديت تامين مواد اوليه
در سال 1396، بيش از 64 درصد از واردات 
گمركی كش��ور، معادل 35.3 ميليارد دالر را 
امواد اوليه و كاالهای واس��طه ای تشكيل داده 
است. بنابراين، توليد در اقتصاد ايران به شدت 
ب��ه واردات م��واد اوليه و كاالهای واس��طه ای 
وابسته است. در اين شرايط، تحريم ها به طور 
مستقيم و غيرمستقيم واردات مواد اوليه را برای 
بنگاه های توليدی دشوار كرده است. برخی از 
صنايع، مانند صنعت خودرو، به طور مس��تقيم 
تحريم هس��تند. ساير صنايع نيز در صرتی كه 
طرف تجاری آنها با توجه به تحريم های آمريكا 
هنوز حاضر به تجارت با ايران باش��د، از ناحيه 
تحريم های بانكی و كشتيرانی، در انتقال پول به 
تامين كنندگان و حمل كاالهای خود به كشور 

دچار مشكل هستند.

 افزايش سرمايه در گردش مورد نياز
ن��رخ ارز برای واردات م��واد اوليه و كاالهای 
واس��طه ای، در زمستان 1397 نسبت به سال 
پيش از آن، نزديک به س��ه برابر شده است. در 
عين حال، گشايش اعتبار اسنادی برای واردات 
بسيار محدود و شايد غيرممكن شده باشد. اين 
به معنای آن است كه بنگاه ها مجبور به خريد 
نقدی هستند و بايد كل مبلغ ريالی مودر نياز 
برای واردات را در فرآيند بس��يار طوالنی ثبت 
سفارش، تخصيص ارز، انتقال ارز به تامين كننده، 
آماده س��ازی سفارش توسط تامين كننده، پيدا 
كردن كش��تی برای حمل كاال و دشواری های 
ترخيص كاال از گمرك، مسدود كنند. در بازار 
داخلی نيز با توجه به عدم قطعيت های موجود، 
خريد و فروش اعتباری بس��يار محدود ش��ده 
اس��ت و معامالت عمدتا به صورت نقدی انجام 
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مي ش��ود. اين شرايط، به معنای افزايش شديد 
سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه ها برای تداوم 
توليد حتی با وجود كاهش سطح توليد نسبت 

به سال گذشته است.

 افت تقاضای داخلی
هر چند ركود اقتصادی از ابتدای سال 1397 از 
ناحيه عرضه اقتصاد آغاز شد، اما به تدريج،  از نيمه 
دوم سال ركود به سمت تقاضا نيز سرايت كرده 
اس��ت. افزايش قيمت ها، قدرت خريد خانوارها و 
بنگاه ها و حتی دولت را به شدت كاهش داده است. 
از سوی ديگر كاهش توليد، افزايش بيكاری و افت 
درآمدهای نفتی به عنوان مهم ترين منبع درآمد 
در اقتصاد ايران، درآمد حقيقی خانوارها، بنگاه ها 
و دولت را كاهش داده است. بنابراين، بنگاه ها در 
كنار مش��كالت پي��ش روی توليد، با محدوديت 

تقاضا نيز روبه رو هستند.

 محدوديت بودجه دولت و فشار به پيمانکاران
كاهش صادرات نفت و كاهش درآمدهای نفتی 
دولت، در كنار رش��د ان��دك درآمدهای مالياتی 
)با توجه به ش��رايط ركودی حاك��م بر اقتصاد( 
درآمدهای بودجه را در سال 1398 محدود خواهد 
كرد. با اي��ن حال، دولت ناگزير از ايفای تعهدات 
اجتناب ناپذير، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد 
كاركن��ان خ��ود و تامين كس��ری صندوق های 
بازنشستگی خواهد بود. در نتيجه، فشار كسری 
مناب��ع بيش از پيش به پروژه های عمرانی دولت 
و ايف��ای تعهدات دولت نس��بت ب��ه پيمانكاران 
منتقل خواهد شد. اين شرايط، به معنای كاهش 
پروژه های دولتی در كنار افزايش حجم بدهی های 
بالتكلي��ف دولت به پيمان��كاران خواهد بود. در 
نتيجه، بسياری از شركت های پيمانكاری كه به 

طور مستقيم تحت تاثير تحريم قرار ندارند، از اين 
ناحيه آسيب خواهند ديد.

 محدوديت های صادرات
ه��ر چند افزايش نرخ حقيقی ارز، رقابت پذيری 
توليدات داخلی در بازارهای جهانی را افزايش داده 
است، اما تحريم ها موانعی بر سر راه صادرات كشور 
ايجاد كرده اند. عالوه بر صادرات نفت خام صادرات 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��يمی نيز 
مش��مول تحريم هستند. به عالوه، محدوديت در 
انتقال پول و حمل ونقل كاال،  صادركنندگان را نيز 
با مشكل مواجه كرده است. البته، به اين ليست بايد 
دستورالعمل ارزی بانک مركزی را نيز اضافه كرد. 
الزام به پيمان س��پاری ارزی وعرضه ارز به قيمتی 
كمتر از نرخ بازار، صادركنندگان را با مشكل مواجه 
كرده است. در شرايطی كه تامين ارز برای واردات 
بسيار دشوار شده است، بسياری از صادركنندگان 
مايل هستند بخشی از درآمد صادراتی خود را به 
واردات مواد اوليه مورد نيازخود اختصاص دهند. 
به عالوه، بخشی از صادرات به كشورهای همسايه 
نيز به صورت ريالی انجام مي ش��ود، در حالی كه 
بانک مركزی انتظار بازگشت ارزی درآمد حاصل 
از صادرات را دارد. انتظار می رود دستورالعمل ارزی 
انعطاف الزم را برای حفظ و تقويت جريان صادرات 

كشور داشته باشد.

 مداخالت مخرب دولت ها در بازارها
در اين شرايط دشوار، تصميمات شتابزده، انفعالی 
ومخرب دولت در بازارهای مختلف كه با توجيه 
كنترل تورم و اداره كشور در شرايط اضطرار اتخاذ 
مي ش��ود، عرضه را بيش از پي��ش بر بنگاه های 
توليدی تنگ می كند. تالش برای كنترل تورم از 
طريق قيمت گذاری دستوری، تنظيم روابط مالی 

بنگاه ها در زنجيره های توليد وتوزيع را دشوار كرده 
است. بسياری از بنگاه ها درگير و دار كسب مجوز 
برای افزايش قيمت، زيان های سنگينی متحمل 
ش��ده و حتی ناچار به كاهش توليد مي شوند. در 
شرايطی كه فضای كسب وكار با ريسک های متنوع 
داخلی و خارجی روبه رو است، اين نوع سياست ها 
بر ريسک های موجود در فضای كسب و كار كشور 

می افزايد.

 فرصت های ضمنی برای بنگاه ها
در كنار تمام دش��واری هايی ك��ه تحريم های 
اقتصادی به اقتصاد كش��ور و بنگاه های توليدی 
تحميل كرده، فرصت هايی نيز برای توليدكنندگان 
به وجود آورده اس��ت كه در صورت شناسايی و 
بهره برداری مناس��ب، می ت��وان زمينه جهش را 
در برخی از رش��ته  فعاليت های صنعتی به وجود 
آورد. اين فرصت، از يک سو مي تواند به تخفيف 
آثار تحريم بر سطح توليد مالی و اشتغال كشور 
بينجامد و از سوی ديگر، فشار سنگين وارد شده 
بر بازار ارز كش��ور را كه در اثر كاهش درآمدهای 

ارزی كشور به وجود آمده، كاهش دهد.

 فرصت جايگزينی واردات
محدوديت ه��ا و موانع مختلفی كه بر س��ر 
راه ورود كااله��ای مصرف��ی،  واس��طه ای و 
س��رمايه ای به وجود آم��ده، در كنار افزايش 
هزين��ه مبادالت خارج��ی و افزايش نرخ ارز 
حقيقی ك��ه رقابت پذيری توليدات داخلی را 
در مقايسه با محصوالت خارجی افزايش داده 
است، زمينه خوبی برای جايگزينی توليدات 
داخلی با كاالهای وارداتی در بازارهای مختلف 
فراهم كرده اس��ت. در اين ش��رايط، وظايفی 
برعهده سياستگذاران صنعتی كشور قرار دارد 
تا ضم��ن حمايت از توليدكنندگان داخلی و 
بهره گيری حداكثری كش��ور از اين فرصت، 
ظرفيت ه��ای جديدی در اقتصاد كش��ور به 
صورت پايدار و رقابت پذير توس��عه پيدا كند. 
اين ظرفيت ها بايد به گونه اي ايجاد شوند كه 
در صورت رف��ع موانع تحريمی نيز توليدات 
جديد از رقابت پذيری الزم در بازارهای داخلی 

و بين المللی برخوردار باشند.

 فرصت توسعه صادرات
جه��ش ارزی و افزايش نرخ ارز حقيقی، بدون 
برنامه ريزی قبلی يا سياستگذاری مشخص،  باعث 
افزايش رقابت پذيری توليدات ايرانی دربازارهای 
صادراتی شده اس��ت. افزايش صادرات مي تواند 
جبران كننده بخش��ی از كاهش توليد و اشتغال 
در كشور باشد و عرضه ارز در بازار را در تنگنای 
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ارزی موجود افزايش دهد. بر اساس آمار گمرك، 
در 9 ماهه سال 1397، صادرات قطعی كاالهای 
غيرنفتی )بدون احتساب نفت وتجارت چمدانی( 
كشور، به رغم همه محدوديت های تحريمی، از نظر 
ارزش دالری 5.4 درصد نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل افزايش يافته است. اين پديده،  قدرت 
س��ينگال دهی قيمت در س��ازوكار بازار را نشان 
مي دهد. در شرايطی كه يک كشور با محدوديت 
منابع ارزی روبه رو مي ش��ود، افزايش نرخ ارز به 
صادركنندگان انگيزه افزايش صادرات وافزايش 
عرضه ارز در بازار را مي دهد. البته، تحريم به انحای 
مختلف موانعی پيش روی صادرات كاال و خدمات 
ايجاد كرده است، اما به طور قطع، صادركنندگان و 
دولت مي توانند راه های متنوعی را برای بهره گيری 

از اين فرصت وافزايش صادرات كشور بيابند. 

 راهکارهای حمايت از بنگاه ها
در مبحث قبل، كانال های اثرگذاری مستقيم و 
غيرمستقيم تحريم ها بر اقتصاد ايران و بنگاه های 
توليدی بش��رمرده ش��د. اشاره ش��د كه تحريم ، 
پديده ای درون زاست و نقاط آسيب پذيری آشكار 
اقتص��اد ايران ك��ه در ابرچالش های ش��ش گانه 
قابل تلخيص است، تحريم كنندگان را نسبت به 
موفقيت تحريم ها اميدوار كرده است. اين تحليل، 
مي تواند كليد يافتن راه حل های پيش روی اقتصاد 
اي��ران برای حمايت از تولي��د مالی و بنگاه های 
اقتصادی باشد. درحال حاضر، سياستگذار با دو 
س��وال محوری روبه رو است. سوال اول اين است 
كه چگون��ه  می توان با وجود تحريم، ثبات را به 
اقتصاد كالن ايران بازگرداند؟ اهميت اين سوال 
در اينجاست كه در فضای بی ثبات، كسب وكارها 
قدرت برنامه ريزی را از دست می دهند. ايجاد ثبات 
پايدار اقتصادی، مهم ترين مطالبه فعاالن اقتصادی 
و بنگاه های توليدی از دولت است. در مرحله بعد، 
سوال دوم در دستور كار سياستگذار قرار می گيرد: 
در ش��رايط س��خت تحريمی چگونه می توان از 
بنگاه های توليدی در برابر محدوديت های ناشی 
از تحري��م حمايت كرد؟ در اين چارچوب، دولت 
ابتدا بايد از كنترل تورم در اقتصاد ايران اطمينان 
حاصل كند و در گام بعد، با رعايت الزامات كنترل 
تورم به مسأله ركود اقتصادی و رفع موانع پيش 

روی بنگاه های توليدی بپردازد.
پيش از آنكه به ذكر مصاديق راهكارها بپردازيم، 
توجه به اين كته ضروری است كه اقتصاد ايران 
در سال های 1397 و 1398، در خوش بينانه ترين 
س��ناريو با وضعيت ركود تورمی روبه رو اس��ت. 
مس��أله پيش روی سياس��تگذار اين اس��ت كه 
چگونه می توان ريس��ک های تبديل شدن ركود 
تورم��ی به ابرتورم ركودی را به حداقل رس��اند. 

در گام بعدی، مس��أله پيش روی سياستگذاران، 
كاهش ابعاد تورمی است. يعنی چگونه می توان 
نرخ تورمی پايين ت��ر و ركود اقتصادی با ابعادی 
محدودتر داش��ت؟ پذيرش واقعيت های اقتصاد 
ايران در ش��رايط موجود، از يک س��و انتظارات 
فعاالن اقتصادی و آحاد مردم را مديريت خواهد 
كرد و از س��وی ديگر، سياستگذاران را از افتادن 
در ورطه خيال پردازی و اقدامات افراطی و مخرب 

دور نگاه خواهد داشت.

 راهکارهای سطح كالن
تحريم ها درآمدها ارزی كشور و حتی دسترسی 
به درآمدها را به ش��دت محدود كرده اس��ت. از 
زمان آغاز زمزمه های بازگشت تحريم، انتظارات 
فعاالن اقتصادی درباره در پيش بودن اين شوك 
درآمدی، پيش از اجرای عملی تحريم ها به بازار ارز 
منتقل شد و به جهش نرخ ارز درنيمه اول سال 
1397 انجاميد. به طور طبيعی، جهش نرخ ارز كه 
ناش��ی از انتظار وارد آمدن يک شوك حقيقی به 
اقتصاد بود، به تدريج اثر خود را در افزايش سطح 
عموم��ی قيمت كاالها و خدمات تخليه می كند. 
در ادبيات اقتصادی،  به اين پديده »انتقال اثر نرخ 
ارز« بر سطح عمومی قيمت ها می گويند. تخليه 
اثرجهش نرخ ارز قيمت ها گذراست و در يک دوره 
زمانی به پايان می رسد ومنجر به افزايش »سطح« 
عمومی قيمت ها مي شود اما پديده افزايش مستمر 
سطح عمومی قيمت ها، يا همان »تورم«، ناشی 
ازعدم تعادل های بودجه ای و پولی در سطح كالن 
است. به قول ميلتون فريدمن،  اقتصاددان شهير 
قرن بيس��تم، »تورم هميشه وهمه جا پديده ای 

پولی است.«
به بيان ديگر، عوامل بروز پديده جهش ارزی 
و در پی آن، افزايش سطح عمومی قيمت ها را 

بايد به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول، عوامل 
حقيقی ناشی از تحريم های اقتصادی است. به 
ط��ور طبيعی، كاهش درآمدهای ارزی كش��ور 
ناش��ی از تحريم اقتص��ادی، باعث افزايش نرخ 
ارز مي شود. همچنين، محدوديت واردات مواد 
اوليه و واس��طه ای، باعث كاهش س��طح توليد 
بس��ياری از كاالها در اقتصاد ايران مي شود. هر 
دوی اين عوامل،  پديده هايی واقعی هستند كه 
به طور طبيعی باعث افزايش »سطح« عمومی 
قيمت ها مي ش��وند. اما درك اين نكته ضروری 
اس��ت ك��ه جهش ن��رخ ارز و افزاي��ش قيمت 
دارايی ها و افزايش س��طح عمومی قيمت ها در 
سال 1397 تنها ناش��ی از اين عوامل حقيقی 
نبوده است. همان طور كه در بخش قبل اشاره 
شد، طی پنج سال گذشته، رشد پيوسته حجم 
نقدينگی در كنار كنترل نرخ تورم در محدوده 
تک رقمی، باعث شد انباره ای از نقدينگی پشت 
سر نرخ س��ود باالی سپرده های بانكی انباشته 
شود و اقتصاد كش��ور را آبستن جهش تورمی 
و كاه��ش ارزی پولی ملی ق��رار دهد. در عين 
حال، ديناميک های رش��د پايه پولی همچنان 
در طول سال 1397 نيز در اقتصاد كشور فعال 
بود. تبديل سپرده های مدت دار به سپرده های 
ديداری در كنار مش��كالت مديريت نقدينگی 
نظام بانكی، باعث افزايش مستمر اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مركزی و رش��د پايه پولی بوده 
است. همچنين كس��ری بودجه دولت به طور 
غير مس��تقيم باعث فشار به منابع نظام بانكی 
و به تبع آن، افزايش اضافه برداش��ت بانک ها از 
بانک مركزی است. بنابراين، عالوه بر اثر »انباره 
نقدينگی بر تورم كنونی، هنوز هم ديناميک های 
رشد پايه پولی و نقدينگی در اقتصاد ايران فعال 
هستند و »جريان« نقدينگی در حال توليد است 
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ك��ه مي تواند هيزم تداوم آتش تورم در آينده را 
فراهم كند.در شرايط تورم و بی ثباتی اقتصادی، 
ه��م خانوارها و هم بنگاه های توليدی آس��يب 
می بيند. بنابراين، اولويت اول سياستگذار،  كنترل 
اثرات »انباره نقدينگی« و توقف ديناميک های 
فعال ايجاد »جريان جديد نقدينگی« است. در 
ادامه، به اختصار پيشنهادهايی در اين دو سطح 

ارائه مي شود.

  راهکارهای كنترل انباره نقدينگی
در تالطمات ارزی نيمه اول سال 1397، شاهد 
تبديل سپرده های بلندمدت به سپرده های ديداری 
و كوتاه مدت به منظور ورود سوداگرانه با بازارهای 
دارايی بوديم. در اين وضعيت، اين س��وال پيش 
روی سياس��تگذار ق��رار دارد كه چگونه می توان 
مان��ع از به جريان افتادن انباره نقدينگی موجود 
در حساب های پس انداز فعاالن اقتصادی در بازار 
ارز و طال و ساير بازارهای دارايی و ايجاد بی ثباتی 
در اقتص��اد كالن ش��د؟ افزاي��ش هزينه تبديل 
س��پرده های بلندمدت به سپرده های كوتاه مدت 
از طريق افزايش فاصله نرخ س��ود س��پرده های 
كوتاه م��دت و بلندمدت، حذف پرداخت س��ود 
روزشمار به حساب های سپرده كوتاه مدت، كاهش 
س��ياليت نقدينگی از طريق تغيير دستورالعمل 
مبادله چک های رمزدار و كاهش سقف تراكنش 
با استفاده از دستگاه های كارتخوان، اقداماتی بود 
كه بانک مركزی به اين منظور انجام داد و اثر خود 
را در بازگش��ت نسبتی ثبات به بازار دارايی ها در 

نيمه دوم سال 1397 نشان داد.

 راهکارهای کنترل جریان نقدینگی
 اصالح نظام بانکی

پاي��ه پولی و به تب��ع آن، حجم نقدينگی از دو 

مسير درحال رشد است. مسير اول، اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مركزی به دليل مشكالت داخلی 
ش��بكه بانكی و ناتوانی آنه��ا در مديريت جريان 
نقدی اس��ت. دربخش قبلی، به9 صورت اجمالی 
تحليلی از مسائل مبتالبه شبكه بانكی ارائه شد. 
ب��رای توقف ديناميک خطرناك موجود در نظام 
بانكی كش��ور،  راهی به جز آغاز سريع و حساب 
ش��ده برنامه اصالح نظام بانك��ی با بهره گيری از 

تجارب جهانی وجود ندارد.

 كاهش كسری بودجه به سطح پايدار
دومي��ن جريان فعال در افزاي��ش پايه پولی و 
نقدينگی، كس��ری بودجه دولت اس��ت. كسری 
بودجه دولت در حال حاضر از دو مس��ير تامين 
مالی مي شود. يک مسير، انتشار اوراق بدهی است 
و مسير ديگر، فشار به بانک ها برای پرداخت وام به 
دولت يا پيمانكاران و شركت های دولتی. هر چقدر 
بخش دولتی سهم بيشتری از منابع نظام تامين 
مالی را به خود اختصاص دهد، منابع مالی كمتری 
برای توليدكنندگان و حتی مصرف كنندگانی كه 
متقاضی تس��هيالت بانكی هستندباقی می ماند 
و نرخ تامين مالی ب��رای آنها افزايش می يابد. از 
آنجايی كه بانک مركزی مس��ئول مديريت نرخ 
اوراق تامين مالی در بازار است، تحت تاثير تامين 
مالی كس��ری بودجه دول��ت در بازارهای مالی، 
مجبور به مداخله در بازار اوراق برای كنترل نرخ 
تامين مالی خواهد ش��د كه به افزايش پايه پولی 
منجر مي ش��ود. همچنين با توجه به مش��كالت 
نظم بانكی، فش��ار دولت برای دريافت وام كالن 
از بانک ه��ا، به طور غيرمس��تقيم باعث افزايش 
اضافه برداش��ت بانک ها از بانک مركزی خواهد 
شد. بنابراين، كسری بودجه دولت،  عامل كليدی 
افزايش پايه پولی، نقدينگی و در نهايت تورم است.

هم��ان طور كه قبال اش��اره ش��د،  تحريم ها از 
طريق كاه��ش صادرات نف��ت، مهم ترين منبع 
درآمدی بودجه دولت را هدف قرار داده اس��ت. 
ب��ا توجه به اينكه بخش عم��ده ای از هزينه های 
دولت،  اجتناب ناپذير هستند، كاهش درآمدها در 
اثر تحريم، عمال منجر به افزايش كسری بودجه 
و ش��دت يافتن آثار مخرب فوق العاده در افزايش 

پايه پولی و تورم خواهد شد.
از سوی ديگر، اقتصاد ايران مملو از يارانه های 
قيمتی و غيرهدفمند دولت است كه دهک های 
پردرآمد، بيش��تر از كم درآمدها از آن برخوردار 
مي ش��وند و اين،  عين بی عدالتی اس��ت. يارانه 
حامل های ان��رژی، مهم ترين مث��ال برای اين 
دس��ت از يارانه هاس��ت. پرداخ��ت ارز 4200 
تومانی برای واردات كاالهای اساسی، در حالی 
كه قيمت محصول نهايی در بازار، با نرخ 4200 
تومان تناس��ب و همخوانی ندارد، مثال ديگری 
از توزيع غيرهدفمند يارانه دولت است. اصالح 
نظ��ام يارانه ای ب��ا هدف حمايت مس��تقيم از 
خانواده های كم درآمد و كاهش كسری بودجه، 
يك��ی از مهم ترين اقدامات اصالحی اس��ت كه 
بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. با اين حال، 
نمی توان و نبايد انتظار داشت كه سطح كسری 
بوج��ه دولت در اين فرآين��د اصالحی به صفر 
برسد. اصالح مهمی كه در فرآيند تامين كسری 
بودجه الزم است، تمركز روی انتشار اوراق بدهی 
است. به بيان ديگر، هر گونه اعمال نفوذ و فشار 
بر نظام بانكی برای تامين كسری بودجه دولت 

بايد متوقف شود.

 مديريت بدهی های دولت
موضوع بدهی های انباشته و بالتكليف دولت به 
پيمانكاران، يكی از چالش های بزرگ بنگاه های 
اقتصادی كش��ور اس��ت. برای حل اين معضل، 
برنامه اوراق بهادارسازی بدهی های دولت، در كنار 
انتشار اوراق جديد تامين مالی بايد در دستور كار 
قرار بگيرد. با اوراق بهادارسازی بدهی ها و اتخاذ 
ترتيباتی برای ايجاد بازار پرعمق برای اوراق بدهی، 
بدهی های دولت در ترازنامه بنگاه های اقتصادی 
نقدپذير خواهد شد واين گشايش، مي تواند بخشی 
از نياز بنگاه های اقتصادی به سرمايه در گردش 

را كاهش دهد.
البت��ه، بدون حضور فعال بانک مركزی در بازار 
اوراق بده��ی دولت، بدون ش��ک پ��روژه تامين 
مالی دولت از طريق انتش��ار اوراق بدهی و اوراق 
بهادارس��ازی بدهی های دولت شكس��ت خواهد 
خورد. س��وال اينجاست كه چگونه بانک مركزی 
در عين حالی كه بازار بدهی های دولت را مديريت 
می كند و با خريد اوراق دولتی، مانع از افزايش نرخ 
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تامين مالی در اقتصاد مي ش��ود، قادر به كنترل 
ن��رخ تورم نيز خواهد بود؟ پاس��خ اين پرس��ش 
اين اس��ت كه تغيير رژيم سياستگذاری پولی از 
كنترل مقداری حجم پول، به كنترل نرخ سود در 
چارچوب »رژيم هدف گذاری تورم«، بانک مركزی 
قادر خواهد بود در كنار يک سياس��ت بودجه ای 
منضب��ط و پايدار، با قطع با كاش��ه ارتباط حجم 
نقدينگی وتورم، ضمن حفظ ثبات اقتصاد كران، 
از طريق كنترل نرخ تامين مالی به تخفيف ركود 

اقتصادی كمک كند.

  كليد گشايش در مسير ديپلماسی
مجموع��ه اصالحات اقتصاد كالن كه در باال به 
آنها اشاره ش��د، پيش نياز بهبود محيط كسب و 
كار در ش��رايط تحريم هستند. اين سياست ها از 
طريق بازگرداندن ثبات به اقتصاد كالن و بهبود 
پيش بينی پذيری اقتصاد، تسهيل مالی بنگاه ها، 
بهبود نقدپذي��ری دارايی های منجمد بنگاه ها و 
اجيای نقش سياس��ت مالی و پولی برای تقويت 
تقاضای كل در اقتصاد و كاهش ركود اقتصادی، 
به اقتصاد ملی كمک خواهند كرد. به عالوه، اصالح 
در نظام يارانه ای كشور، به بهبود وضعيت توزيع 
درآمد در كشور و افزايش رفاه دهک های كم درآمد 
خواهد انجاميد. اما به گمان نگارنده، قرار گرفتن 
در مسير اصالحات اقتصادی،  بيش از آنكه منافع 
اقتصادی برای كشور دربرداشته باشد،  واجد منافع 
سياسی است و مي تواند مناقشه كنونی آمريكا با 
ايران را در مسير حل و فصل ديپلماتيک قرار دهد.

توضيح آنكه ب��دون در پيش گرفتن مجموعه 
اصالحات اقتصادی در سطح كالن، اقتصاد كشور 
بدون ش��ک در مس��ير خطرن��اك افزايش عدم 
تعادل ها و بی ثباتی روزافزون طی طريق خواهد 
كرد. در اين ش��رايط، فارغ از اينكه چه دولتی در 
آمريكا در قدرت باش��د، به نظر نمی رسد هيأت 
حاكمه آمريكا هيچ گاه به توقف يا كاهش فشار 
تحريم روی آورد؛ زيرا آنها اين تصور را دارند كه با 
تداوم روند نزولی اقتصاد ايران،  دير يا زود تحريم به 
اهداف خود خواهد رسيد. اما در صورتيكه اقتصاد 
ايران در مس��ير اصالحات اقتصادی قرار بگيرد و 
ظرفيت تداوم حيات در ش��رايط تحريم را برای 
طوالنی مدت پيدا كند، پش��توانه تحليلی تداوم 

تحريم متزلزل خواهد شد.

 راهکارهای سطح خرد
در بخ��ش قب��ل اش��اره ش��د ك��ه حمايت از 
توليدكنن��دگان و خانوارها و به طور كلی، تداوم 
حيات اقتصاد ايران، از مس��ير اصالحات اقتصاد 
كالن و تضمي��ن ثبات پايدار اقتصادی می گذرد. 
اولويت اول كش��ور مهار تورم و بازگرداندن ثبات 

به اقتصاد كشور است. بنابراين، ضرر اقداماتی كه 
ب��ه ظاهر با هدف حمايت از بنگاه های اقتصادی 
در ش��رايط ركودی انجام مي شود، ولی در عمل 
موجبات افزايش تنش و بی ثباتی در اقتصاد كالن 
را فراهم می كند، به مراتب بيشتر از فايده های آن 
خواهد بود. بايد پذيرفت كه مسأله اقتصاد ما ركود 
تورمی است و راه حل ها نيز بايد همزمان ناظر به 

هر دو مسأله ركود و تورم باشند.
با اين حال،  اين مالحظات نافی مجموعه ای از 
اقدامات اصالحی مورد نياز برای كاهش مشكالت 
بنگاه های توليدی، به ويژه در شرايط سخت كنونی 
نيس��ت. توصيه هايی كه در ادامه به آنها اش��اره 
خواهد شد،  مجموعه ای از »چه بايد كرد«ها، البته 

در كنار »چه نبايد كرد«هاست.

 واردات مواد اوليه و كاالهای واسطه ای
همان طور كه قبال اشاره شد، تحريم ها از طريق 
ممنوعي��ت واردات )ازجمله در صنعت خودرو(، 
محدودي��ت در نقل و انتقال پ��ول و محدوديت 
در حمل ونقل كاال، واردات مواد اوليه و كاالهای 
واس��طه ای م��ورد ني��از صنعت كش��ور را هدف 
گرفته ان��د. حتی با اين فرض كه هيچ كدام از اين 
محدوديت ها در كار نبود، كاهش صادرات كشور 
و درآمدهای ارزی، خود می توانس��ت مهم ترين 
محدوديت بر س��ر راه واردات كاالهای مورد نياز 
واحدهای توليدی باش��د. تفاوت مهمی كه دور 
جديد تحريم ها با دور پيش��ين دارد، محدود و يا 
مسدود شدن مسيراستفاده از بانک های كوچكی 
است كه در تركيه، چين، هنگ كنگ و كشورهای 
ديگر، كار انتقال پول به شركت های تامين كننده 

را انجام می دادند.
با توجه به محدوديت های موجود، چش��م انداز 
روش��نی پيش روی واردات كااله��ای مورد نياز 

توليدكنندگان كشور وجود ندارد. در اين شرايط، 
يک توصيه مهم، شناسايی گلوگاه ها ر زنجيره های 
صنعتی كشور است. با شناسايی و اولويت بندی 
كاالهای واس��طه ای در نظام س��فارش گذاری و 
تخصيص ارز، منابع بس��يار محدود موجود برای 
تامي��ن كاالهاي��ی دارای اولويت ب��ه كار گرفته 

خواهند شد.
نكته ديگر، ايجاد امكان استفاده از منابع ارزی 
صادركنندگان ب��رای واردات كاالهای مورد نياز 
كشور است. به نظر می رسد سختگيری هايی كه در 
خصوص پيمان سپاری ارزی صادركنندگان وجود 
دارد، عالوه بر صادركنندگان برای واردكنندگانی 
ك��ه به صورت بالقوه مي توانند از اين منابع برای 
پرداخت پول تامين كنندگان خود استفاده كنند 
نيز محدوديت به وجود آمده است.به عالوه، پس از 
تغييرات پياپی مقررات ارزی، در حال حاضر امكان 
انتقال ارز برای واردات مواد اوليه از طريق شبكه 
صرافی كشور فراهم شده است، اما به نظر می رسد 
مالحظاتی كه درباره خروج سرمايه از كشور وجود 
دارد، محدوديت  مضاعفی برای توليدكنندگانی 
كه با پش��ت سر گذاشتن همه سدهای داخلی و 
خارجی، قادر به واردات مواد اوليه مورد نياز خود 
با ارز آزاد هستند، ايجاد كرده است. تسهيل اين 
مسير مي تواند گشايش كوچكی در مسير سنگالخ 

واردات كاالهای مورد نياز كشور ايجاد كند.

 تامين سرمايه در گردش بنگاه ها
استفاده بهينه از منابع بانكی موجود، در شرايط 
كنونی اهميت بسزايی دارد. گلوگاه های توليد در 
زنجيره ارزش بايد شناس��ايی شوند و اگر مشكل 
آنها تامين س��رمايه در گردش ريالی است، بايد 
در اولويت دريافت تس��هيالت باشند. البته،  بايد 
پذيرفت كه شناسايی بسيار دشوار است. معموال 
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رانت جوي��ان ك��ه از نفوذ و ارتباط��ات قوی تری 
برخوردارن��د، ش��انس بيش��تری ب��رای دريافت 
تس��هيالت دارند و بوروكراسی كشور همواره در 
غربالگری بنگاه ها ضعيف عمل كرده اس��ت. در 
اين شرايط، برون سپاری شناسايی و اولويت بندی 
بنگاه ها در زنجيره های توليد به استارت آپ ها يا 
تشكل های صنفی و تخصصی مي تواند يک راه حل 
باش��د. البته،  بايد توجه داش��ت كه هر بنگاهی 
شايس��ته حمايت و دريافت تس��هيالت نيست. 
بنگاهی بايد به نظام بانكی معرفی شود كه بتواند 
منابع را بازپرداخت كند و به حجم معوقات نظام 

بانكی نيفزايد.
در كنار منابع خارجی، س��اير روش های تامين 
مالی نيز مي تواند در دستور كار قرار گيرد. برای 
بنگاه ه��ای ب��زرگ و صاحب تواناي��ی، از جمله 
خودروس��ازان، اس��تفاده از ابزار اوراق صكوك و 
اوراق شركتی قابل توسعه است. اين امكان با توجه 
 به آغاز فعاليت شركت های رتبه بندی در بورس، 
بيش از پيش فراهم شده است. همچنين، اوراق 
خري��د دي��ن مي تواند يک راه ت��ازه برای تامين 
س��رمايه در گردش باشد. در اين روش، بنگاه ها 
مي توانند نقدينگی اوراق و اسناد تجاری خود را 

پيش از سررسيد دريافت كنند.
برای كاهش س��رمايه در گ��ردش مورد نياز در 
 LC بخش خريدهای داخلی، تس��هيل استفاده از
داخلی توسط شبكه بانكی بايد دنبال شود. دراين 
مورد، پذيرش LC داخلی از س��وی شركت های 
بزرگ تامين كننده،  از جمله فوالدسازان مي تواند 
از طريق وزارت صمت دنبال شود تا فشار بنگاه ها 
به نظام بانكی برای تامين سرمايه در گردش كاهش 
يافت. همچنين، بانک مركزی مي تواند در چارچوب 
سياست های پولی خود، با ورود و مداخله در بازار 
اوراق شركتی،  نرخ تامين مالی را برای بانگاه های 

توليدی كنترل كند و نقدپذيری اوراق شركتی را 
نيز افزايش دهد.برای تامين سرمايه در گردش مورد 
نياز پيمانكاران دولت،  اوراق بهادارسازی بدهی های 
دولت كه به عنوان بخشی از بسته اصالحات اقتصاد 
كالن ذكر ش��د، مي تواند كارگش��ا باشد. درحال 
حاضر، حجم انبوهی از بدهی های بالتكليف دولت 
در ترازنامه پيمانكاران دولت انباشته شده است كه 
تعيين تكليف، اوراق بهادارسازی برای آنها مي تواند 
اي��ن بدهی ها را نقدپذير كند و از مش��كالت اين 

پيمانكاران بكاهد.

 افت تقاضای داخلی
همان طور كه در بخش قبل اشاره شد، در حال 
حاضر ركود به س��مت تقاضای اقتصاد س��رايت 
كرده است و تقويت تقاضا در بخش هايی كه در 
س��مت عرضه ظرفيت افزايش توليد دارند، البته 
در چارچوب سياست های ثبات بخشی به اقتصاد 
كالن،  بايد در دستور كار سياستگذاران قرار بگيرد.

به نظر می رس��د كه بخش مسكن، با توجه به 
روابط عميق پيش��ينی و پسينی آن و وابستگی 
اندك به مواد اوليه وارداتی، ظرفيت ايجاد تحرك 
در اقتصاد كشور و جبران بخشی از افت تقاضای 
داخلی را دارد. پيش��نهاد مي ش��ود دولت بسته 
سياس��تی و ويژه ای برای ايجاد تحرك در بخش 

مسكن تدارك ببيند.

 توقف مداخالت مخرب دولت در بازارها
وقت��ی ي��ک كش��ور ب��ه دلي��ل اش��تباهات 
سياستگذاری دولت، با افزايش نرخ تورم روبه رو 
مي ش��ود، معموال از چنين دولتی انتظار می رود 
كه ادامه اش��تباهات خود، برای كنترل تورم به 
س��ركوب قيمت ها و فشار به بنگاه های توليدی 
روی بي��اورد. اين تجرب��ه، تنها مختص به ايران 

نيس��ت. در اين مجال ، به سياسگذاران محترم 
توصيه می شود تجارب مكرر خود در گذشته ای 
نه چندان دور را در كنار دهه ها تجربه بين المللی 
به ياد بياورند. واقعيت آن است كه اين سركوب ها 
نه تنها در كنترل تورم موثر نبوده اند، بلكه از طريق 
فشار به بنگاه های توليدی و تشديد ركود، بر عمق 

مشكالت اقتصادی افزوده اند.
 در ش��رايطی ك��ه بنگاه های تولي��دی با ده ها 
مشكل ريز و درش��ت مرتبط با تحريم ها دست 
و پنجه نرم مي كنند، شايس��ته نيس��ت فش��ار 
مضاعفی از ناحيه دولت به آنها وارد شود. البته، 
تجرب��ه صنعت خودرو در س��ال 1397 نش��ان 
مي دهد كه دولت اين ظرفيت و شجاعت را دارد 
كه در سياس��ت اشتباه خود تجديدنظر كند. با 
اعالم سياس��تگذاری خودرو در سطح 5 درصد 
زير قيمت بازار، اين دغدغه و نگرانی در صنعت 
خودرو مرتفع گرديد و خودروسازان روی تامين 
م��واد اوليه وكاالهای واس��طه ای مورد نياز خود 
متمركز هس��تند. اميد است كه اين سياست به 
س��اير صنايعی كه هنوز مشمول قيمت گذاری 

دستوری هستند نيز تسری پيدا كند.

 الزامات تحقق حداكثری
همان طور كه اشاره شد يكی از فرصت های ناشی 
از تحري��م برای بخش توليد، جايگزينی توليدات 
داخلی با واردات اس��ت. طی چند دهه گذش��ته،  
جايگزينی واردات يک استراتژی توسعه صنعتی 
ج��ذاب برای كش��ورهای در حال توس��عه بوده 
اس��ت. برزيل، هند و ايران، پرچمداران استراتژی 
جايگزينی واردات در دهه 1960 و 1970 ميالدی 
بوده اند. اما گذر زمان، ناكارايی اين استراتژی را در 
ايجاد توسعه صنعتی پايدار به اثبات رسانده است. 
بنگاه هايی كه تحت حمايت های گلخانه ای دولت 
در اين رژيم سياستگذاری توسعه پيدا مي كنند، 
هرگز نمي توانند به بلوغ و رقابت پذيری در بازارهای 
جهانی دست پيدا كنند و اينچنين صنايعی، همواره 
برای تداوم حيات به حمايت های دولت نياز دارند. 
در صورتيكه كشور در شرايط طبيعی قرار داشت، 
پيگيری  جايگزينی واردات با مختصات تجربه شده 
آن هرگز توصيه نمی شد. اما شرايط ويژه كشور و 
محدوديت های ناخواسته تحريمی، اقتضائات خاص 
خود را دارد و سياس��ت های ويژه ای را می طلبد. 
در اي��ن ش��رايط، ض��رورت دارد كه با ش��ناخت 
آسيب های استراتژی جايگزينی واردات،  برنامه ريزی 
صنعتی كشور به گونه اي هدايت شود كه صنايع 
و محصوالتی كه توسعه می يابند،  برخالف تجربه 
گذشته، بعد از رفع تحريم ها نيز پايدار و رقابت پذير 
باقی بمانند و پشتوانه ای برای صنعت وتوليد كشور 

باشند. الزامات اين مهم به قرار زير است:

تحریم
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1- اولويت بندی براساس مزيت های نسبی كشور: 
سياستگذاران وفعاالن اقتصادی بايد اين سوال را 
بپرسند كه به چه دليل توليد داخلی يک كاال پيش 
از برقراری تحريم ها در كشور شكل نگرفته ويا سهم 
قابل توجهی از بازار يک كاال دراختيار محصوالت 
خارجی بوده است؟ آيا اساسا كشور در توليد اين 
محصوالت فاقد مزيت نسبی بوده است؟ آيا به دليل 
نياز به حجم باالی سرمايه گذاری، يا تكنولوژی باال، 
توليد اين كاال به سرمايه گذاری شركت های خارجی 
و ورود توليدكنندگان مطرح بين المللی نياز دارد؟ 
يا اينكه كاهش مصنوعی نرخ ارز حقيقی، مانع از 
توجيه اقتصادی توليد اين محصول در كشور شده 
است و در صورت اتخاذ سياست های ارزی حامی 
تولي��د و صادرات، حتی با رفع تحريم ها نيز امكان 
تداوم توليد آن كاال در كش��ور وج��ود دارد. آيا با 
ظرفيت های توليدی موجود امكان توليد محصول، 
يا افزايش توليد آن وجود دارد، يا برای توليد آن، 
كشور به سرمايه گذاری در ماشين آالت و صرف چند 
س��ال زمان نياز دارد؟ اين محصول تا چه حد در 
زنجيره ارزش دارای اهميت است؟ آيا امكان تامين 
و واردات پايدار اين محصول،  حتی با وجود تحريم 
وجود دارد؟ توليد داخلی اين محصول تا چه حد 
برای كش��ور دارای اهميت راهبردی است؟ پاسخ 
به اين س��واالت ذهن سياستگذار و البته،  فعاالن 
اقتصادی را نسبت به اولويت های جايگزينی واردات 

در شرايط تحريم روشن خواهد كرد.
2- تمرك��ز بر افزايش توليد كاالهايی كه پيش 
از اين توليد داخلی داش��ته اند. برای بس��ياری از 
محص��والت وارداتی، از جمل��ه محصوالت نهايی 
مصرفی خانوارها، توليدات داخلی كاالهای مشابه 
خارجی وجود داشته است. در اين بازارها، تقويت 
توليدكنندگان داخلی، كمک به تامين سرمايه در 
گردش آنها و تامين ارز مورد نياز برای واردات مواد 

اوليه و واسطه ای، مي تواند راهگشا باشد.
3- تقويت برندهای داخلی و توليدات كارخانه ای: 
در برخ��ی از محصوالت مانند پوش��اك و كيف و 
كفش، از دست رفتن سهم بازار محصوالت داخلی 
در دوره پي��ش از تحريم، عالوه بر سياس��ت های 
نادرست ارزی، ناشی از ضعف در برندسازی و توليد 
كارخانه ای بوده است. بسياری از توليدات پوشاك، 
كيف و كشف كشور، در كارگاه های كوچک و سنتی 
انجام مي ش��ود. در نتيجه، صرفه به مقياس الزم 
برای سرمايه گذاری روی برندسازی، طراحی های 
منحصر به فرد و منتاسب با سليقه بازار و بازاريابی 
و تبليغات ايجاد نمي شود. در نتيجه، محصوالت 
عمدتا با كپی برداری از برندهای خارجی توليد وبه 
بازار عرضه مي شوند. هر چند كه محدوديت های 
تحريمی،  به طور طبيع��ی باعث افزايش توليد و 
رونق اين بنگاه های كوچک شده و مي شود، اما اين 

سبک از توليد پايدار نيست و بعد از رفع تحريم ها 
مجددا دچار ركود خواهد شد. لذا، پيشنهاد مي شود 
وزارت صمت روی حمايت از توليدكنندگان صنعتی 
و صاحب برند تمركز كند و نياز بازارهای داخلی را 
از طريق افزايش توليد اين دست از توليدكنندگان 

تامين نمايد.

 الزامات توسعه صادرات در شرايط تحريم
همان طور كه اشاره شد، جهش ارزی و افزايش 
نرخ ارز حقيقی، فرصت خوبی برای جهش صادرات 
كاالها و خدمات توليدی كشور ايجاد كرده است. 
البته،  فرصت توسعه صادرات را بايد از پديده افزايش 
قاچاق معكوس كاالها از كشور جدا كرد. به علت 
سياس��ت های نادرس��ت دولت در قيمت گذاری 
دس��توری كاالها، ميان قيمت كاالهای مشابه، به 
ويژه ارزاق عمومی و كاالهای اساسی و سوخت، در 
داخل و خارج از مرزهای كش��ور اختالف فاحشی 
ايجاد شده است. اين وضعيت،  انگيزه بااليی را برای 
قاچاق كاال به كش��ورهای همسايه و يا سفر اتباع 
كشورهای همسايه به ايران با انگيزه خريد ارزاق 
عمومی ايجاد كرده است. همان طور كه اشاره شد، 
سياست قيمت گذاری دستوری به شيوه كنونی، 
به ويژه در اين ش��رايط حساس، منجر به سرريز 
منابع محدود كش��ور به خارج مي ش��ود و بدون 
اينكه نتايج مورد انتظار را در بهبود معيشت اقشار 
ضعيف جامعه در پی داشته باشد، باعث هدررفت 
منافع و تضعيف اقتصاد ملی خواهد شد. اما بدون 
در نظر گرفتن مداخالت قيمتی دولت نيز افزايش 
نرخ ارز حقيقی باعث افزايش سودآوری و توجيه 
اقتصادی صادرات ش��ده است. دولت بايد با اتخاذ 
مجموعه ای از سياست ها، از صادركنندگان كشور 
حمايت و آنها را تقويت نمايد. در ادامه به برخی از 

اين اقدامات اشاره خواهد شد.

1- تس��هيل تجارت با همسايگان: بايد اذعان 
كرد كه كش��ورهای همسايه، مهم ترين مقاصد 
صادرات كاال و خدمات توليدی كشور و دروازه 
تداوم صادرات در ش��رايط تحريم هستند. فراتر 
از آن، برخورداری كش��ور از همسايگان متعدد 
و ه��زاران كيلومت��ر مرز خاك��ی و آبی، فرصت 
طاليی را ب��رای كم اثر ك��ردن محدوديت های 
ناش��ی از تحري��م برای تجارت خارجی كش��ور 
ايجاد كرده اس��ت. در اين شرايط، همت دولت 
بايد بر تسهيل هر چه بيشتر تجارت با كشورهای 
همسايه باش��د. توجه ويژه به تكميل و توسعه 
زيرس��اخت های تجارت از قبيل راه ها، مرزها و 
پايانه ه��ای مرزی و بنادر، باي��د در اولويت قرار 
گيرد. به عالوه، سفارتخانه ها و كنسولگری های 
ايران در كش��ورهای همس��ايه، باي��د به محلی 
برای خدمت رس��انی به تجار و بازرگانان ايرانی 

تبديل شوند.
2- توس��عه وتقويت صادرات مجدد محصوالت 
ايرانی از كشورهای همسايه: در شرايطی كه ايران 
با محدوديت های س��خت تحريمی مواجه اس��ت، 
همسايگان ما عضو سازمان تجارت جهانی هستند 
وبه س��هولت امكان تجارت ب��ا اقصی نقاط جهان 
را دارند. در اين ش��رايط، س��رمايه گذاری مشترك 
توليدكنن��دگان ايران��ی در ش��هرك های صنعتی 
كش��ورهای همسايه و تبديل همسايگان به پايگاه 
صادرات مجدد محصوالت ايرانی به دنيا، يک ظرفيت 
بالقوه برای توسعه صادرات كشور در شرايط تحريم 
اس��ت و حتی می توان از اين ظرفيت برای تامين 
كاالها و مواد اوليه مورد نياز كشور نيز استفاده كرد.

درحوزه توريس��م درمانی ني��ز ظرفيت های 
كش��ور قابلتوجه  و نياز كش��ورهای همسايه 
ب��ه اي��ن خدم��ات ف��راوان اس��ت. در اي��ن 
ش��رايط استانداردس��ازی خدمات درمانی در 

تحریم
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بيمارس��تان های كشور و متناسب سازی آن با 
نياز اتباع س��اير كش��ورها، از اهميت كليدی 
برخوردار است. در حال حاضر، مدل پرداخت 
هزينه ه��ا در مراك��ز درمانی اي��ران به صورت 
Fee-for-( پرداخ��ت ب��ه ازای هر خدم��ت

service( اس��ت. در اي��ن م��دل، برای يک 
بيمار روش��ن نيس��ت كه در نهايت برای يک 
خدمت درمانی مشخص، مانند پيوند كليه، در 
مجموع چقدر هزينه باي��د بپردازد. زيرا بابت 
تک تک آزمايش ها و عكسبرداری ها و هتلينگ 
وعمل جراحی باي��د هزينه مجزا بپردازد. اين 
درحالی اس��ت كه مدل پرداخ��ت متداول در 
توريسم درمانی، پرداخت برای بسته خدمات 
)Bundledpayment( است. در اين روش، 
متوسط هزينه خدمات مورد نياز بابت يک بسته 
درمانی از بيمار دريافت مي شود. اخيرا وزارت 

بهداش��ت دس��تورالعمل تغيير مدل پرداخت 
هزينه ه��ای درم��ان برای اتب��اع خارجی را از 
پرداخت به ازای هر خدمت، به پرداخت برای 
بس��ته خدمات به ش��بكه درمانی كشور ابالغ 
كرده است. تسريع در اجرای اين دستورالعمل 
در كنار ايجاد خدمات جانبی شفاف و استاندارد 
از مب��دا تا مقصد به بيم��اران و همراهان آنها، 
مي تواند يک جهش در توريسم درمانی كشور 

ايجاد كند.
4- اص��الح دس��تورالعمل ارزی و رف��ع 
ممنوعيت ه��ای صادرات��ی: در اين مجال 
قصد مرور سير تحوالت سياست های ارزی 
دولت در جريان بحران ارزی سال 1397 را 
نداريم. اما نظام ارزی كه در دی ماه سال 
1397 در حال اجراست، شامل نرخ 4200 
تومان برای تعداد مح��دودی از كاالهای 
اساسی و نهاده های توليد، نرخ سامانه نيما 

ب��رای واردات كاالهای دارای مجوز و نرخ 
ارز ب��ازار آزاد برای معامالت عموماً نقدی 
است. هدف دولت از استمرار تخصيص ارز 
با نرخ 4200 تومان، جلوگيری از افزايش 
قيمت ارزاق عمومی و كاالهای پرمصرف 
در س��بد خانوار بيان شده است. دولت با 
اين استدالل كه در توليد برخی محصوالت 
از نهاده های وارداتی مش��مول ارز 4200 
تومانی استفاده شده،  صادرات اين دسته 
از كااله��ا را ممنوع كرده اس��ت. هر چند 
كه بررس��ی تغييرات قيمت اين دسته از 
كاالها نشان مي دهد كه سياست حمايتی 
دولت در دستيابی به هدف كنترل قيمت ها 
ناكام بوده است. اما ممنوعيت های مقطعی 
ص��ادرات كااله��ا باعث از دس��ت رفتن 
بازاره��ای صادراتی كش��ور و ضرر و زيان 

توليدكنندگان و صادركنندگان مي شود. 
اصالح سياس��ت های حمايت��ی دولت از 
حماي��ت قيمتی به حمايت مس��تقيم از 
خانوارها و واگذار كردن امر تعادل بخشی 
ب��ه بازارهای داخلی و صادراتی به تجار و 
فعاالن اقتصادی، منجر به تثبيت بازارهای 
داخل��ی در كنار رونق توليد و صادرات در 

اين شرايط خطير اقتصادی خواهد شد.
5- تجديدنظر در دستورالعمل پيمان سپاری 
ك��ه  ش��رايطی  در  صادركنن��دگان:  ارزی 
چشم انداز روابط بين المللی بی ثبات است و 
انگيزه برخی خروج س��رمايه از كشور وجود 
دارد، دور از انتظار نيست كه صادركنندگان 
بخواهند بخش��ی از مناب��ع ارزی خود را در 
خارج از كش��ور نگاه دارند و به اصطالح، ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگردد. 
اما بانک مركزی بايد به اين نكته توجه داشته 

باشد كه نرخ ارز، متناسب با وضعيت عرضه 
وتقاضای ارز تعديل مي شود و در نرخ تعادلی،  
نياز ارزی كشور از سوی صادركنندگان تامين 
خواهد شد. ريشه نگرانی سياستگذار ارزی كه 
منجر به سختگيری در سياست پيمان سپاری 
ارزی ش��ده اس��ت، نرخ گذاری دستوری در 
س��امانه نيما و پايين نگاه داشتن مصنوعی 
نرخ در اين بازار است. در اين شرايط، طبيعی 
است كه بازگرداندن ارز به سامانه نيما منجر 
به ضرر و زيان صادركننده خواهد شد. زيرا 
او برای تامين بسياری از مواد اوليه خود در 
بازار داخلی، بايد متناسب با نرخ ارز آزاد پول 
پرداخت كند. بنابراين، با پذيرش واقعيت های 
بازار ارز كش��ور از س��وی بانک مركزی، ارز 
صادركنن��دگان ني��ز به چرخ��ه اقتصاد باز 
خواهد گشت. در مورد صادركنندگان عمده 
مانند صنايع پتروشيمی، كانی های فلزی و 
فلزات اساسی، استدالل بانک مركزی برای 
اجب��ار اين بنگاه ها به عرضه ارز در س��امانه 
نيم��ا، برخورداری آنها از خ��وراك و انرژی 
ارزان قيمت است. در اين موارد نيز بهتر است 
دولت نس��بت به دريافت مستقيم ماليات از 
اين بنگاه ها متناس��ب با سودآوری آنها و يا 
اص��الح نحوه نرخ گذاری م��واد اوليه، انرژی 
وخوراك دريافتی آنها اقدام كند. در مجموع، 
به نظر می رسد اجبار بنگاه ها به فروش ارز با 
نرخ دستوری، نتيجه ای جز تخريب سازوكار 
س��ينگال دهی ن��رخ ارز، تضعيف صادرات و 
نوعی خودتحريمی در شرايط خطير كنونی 

به دنبال نداشته باشد.
6- حماي��ت از ص��ادرات متش��كل و دارای 
برن��د: در بازارهای جهانی ش��ده و به ش��دت 
رقابت��ی كنون��ی، ديگ��ر نمی توان ب��ه اتكای 
شيوه های سنتی توليد، بازاريابی و فروش، در 
بازارهای داخلی و بين المللی حضور داشت. به 
كارگيری فناوری های بهره وری توليد، نيازمند 
افزايش ظرفيت توليد و بهره گيری از صرفه به 
مقياس اس��ت. در شرايط كنونی، ممكن است 
توليداتی كه فاق��د ظرفيت های رقابت پذيری 
و بق��ای بلندمدت در بازار هس��تند، به دليل 
شرايط خاص ناش��ی از تحريم امكان افزايش 
تولي��د و ص��ادرات پيدا كنند، ام��ا دولت بايد 
در تدوين سياس��ت های حمايتی خود به اين 
نكته توجه داش��ته باشند كه توليدكنندگان و 
صادركنندگانی كه حداقل استانداردهای الزم 
برای رقابت پذيری پايدار در بازارهای جهانی را 
دارند، يا در مسير دستيابی به اين استانداردها 
هس��تند، شايستگی حمايت دارند و مي توانند 

به ارتقای اقتصاد ملی كمک كنند.

تحریم
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اياالت متحده آمريكا در 4 دهه تازه سپری شده تاريخ معاصر خود فراز و 
نشيب های نفس گيری را تجربه كرده است. اين كشور كوه پيكر جهان در اين 
4 دهه ضمن اينكه توانسته است بر اردوگاه سوسياليستی و كمونيستی جهان 
به رهبری اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی غلبه و جلوی نفود كمونيسم 
را بگيرد اما در آسيا با سدهای تازه مواجه شده است. يكی از سدهای آسيايی 
كه معضل آمريكا شده است كشور بزرگ چين به رهبری حزب كمونيست 
چين است. اين كشور با استفاده از فضايی كه اقتصاد آزاد جهان برايش تدارك 
ديده بود در يک دوران طاليی وبا نرخ رشدهای 10 درصدی خود را به پله 
دوم اقتصاد جهان و آن هم با فاصله بعيد نسبت به ژاپن برساند و پشت سر 

آمريكا بايستد. اين كشور يک معضل بزرگ برای آمريكا به حساب می آيد. اما 
نظام سياسی حاكم بر آسيا در چهار دهه اخير و در حالی كه قدرت سياسی 
اين كش��ور ميان جمهوريخواهان و دموكرات ها دس��ت به دست شده است 
با نظام سياس��ی برخاسته از انقالب اسالمی در ايران نيز معضل حل ناشده 
پيدا كرده است. نظام سياسی حاكم بر ايران با استناد به قانون اساسی و با 
استناد به شعارهای انقالبيون، خواستار »استقالل« در سياست خارجی بوده 
و هس��ت. انقالبيون ايران باور داشتند و هم اكنون نيز رهبری سياسی ايران 
باور دارد كه نظام سياسی آمريكا نمي تواند و نمی خواهد با يک ايران مستقل 
سازگاری كند و به همين دليل با انقالب ونظام دشمنی دارد. از طرف ديگر 
رهبری سياسی در آمريكا معتقد است ايران می خواهد با قدرت فرهنگی و 
قدرت نظامی و سياسی خود اقتدار آمريكا را به چالش بكشاند و اين كشور 
را تضعيف كند. و اين هدف را در خاورميانه دنبال می كند. اين ديدگاه ها در 
4 دهه اخير ما موجب ش��ده است كه ديوار بی اعتمادی ميان دو كشور هر 
روز ضخيم تر شده وبه جايی برسند كه سخت ترين تدابير عليه اقتصاد ايران 

به كار گرفته شده است.

ب
غر

تکه تکه شدن غرب در رويارويی با ايران

شيما ستوده

عضو هیأت تحریریه
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غرب

رهبران آلمان و فرانسه سرانجام توانستند رأی رهبر 
انگلس��تان را تا آخر ايستادگی بر اراده ترامپ مبنی بر 
راه نينداختن س��ازوكار مالی برای تس��هيل مبادالت 
 تج��اری با اي��ران و مقابله با تحريم های آمريكا خبر را 
به دس��ت آورده و اي��ن نهاد را راه ان��دازی كنند. اين 
روي��داد بزرگی در اين روزهای پرآش��وب عصر جديد 
اس��ت كه مي تواند دس��ت كم در سياس��ت جهانی در 
دستور بررسی قرار گيرد. آلمان با كمی مدارای بيشتر 
نسبت به فرانسه ای كه برای جلوگيری از حمله آمريكا 
به عراق حتی كار را به استفاده از حق وتو كشاند شايد 
باورش��ان نمی شد بازهم انگلستان در آخرين گام های 
مقابله سياس��ی اتحاديه با آمريكا آن ها را تنها نگذارد 
ام��ا اين اتفاق افتاده اس��ت و اين ب��رای اتحاد غول ها 
يک رخداد بزرگ اس��ت. به اين ترتيب اس��ت كه امروز 
خبرگزاری فرانس��ه از نهايی شدن سازوكار ويژه مالی 
اروپا برای تس��هيل مبادالت تج��اری با ايران و مقابله 
ب��ا تحريم های آمريكا خبر داد. بر اس��اس اين گزارش 
»س��ازوكار حمايت از مبادالت تجاری« توسط آلمان، 
فرانسه و بريتانيا نهايی شده امروز پنجشنبه 11بهمن 
1397ا به صورت رس��می ثبت مي شود. با اينكه هنوز 
جزييات رسمی از نحوه عملكرد اين سازوكار وجود ندارد 
اما گفته مي ش��ود كه مقر اين گروه در پاريس فرانسه 
مس��تقر خواهد بود و مديريت اجرايی آن را آلمان بر 
عهده دارد، بريتانيا نيز رياست كميته نظارت را بر عهده 
خواهد داشت. همچنين اين گروه در آلمان نيز شعبه 
خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه مدير اين 
سازوكار يكی از كارشناسان بانكی از فرانكفورت آلمان 
است. قرار است وزيران خارجه سه كشور آلمان، فرانسه 
و بريتانيا در حاشيه نشست بوداپست يک بيانيه مشترك 
دراين باره صادر كنند. منابع اوليه مالی اين س��ازوكار 
كه »اينس تكسInstex« يا »ابزار حمايتی از تبادالت 
 Instrument in Support of Trade »تج��اری
Exchanges ناميده شده است توسط فرانسه، آلمان و 
بريتانيا، سه كشور اروپايی امضاء كننده توافق بين المللی 

هس��ته ای با تهران تأمين خواهد شد. چين، روسيه و 
آمريكا ديگر امضاكنندگان توافق هسته ای سال 2015 
به شمار می روند، اين در حالی است كه دونالد ترامپ 
پس از تصدی پس��ت رياست جمهوری، كشورش را از 
اي��ن توافقنامه خارج و مجازات ه��ای تازه ای را بر ضد 
اي��ران اعمال كرد. واش��نگتن در واكن��ش به اجرايی 
شدن قريب الوقوع س��ازوكار مالی اروپا برای دور زدن 
تحريم های آمريكا به كش��ورهای اروپايی در خصوص 
تبعات اين تصميم هش��دار داده است. بانكدار باسابقه 
آلمانی سرپرس��ت كانال مالی »س��ازوكار ويژه مالی« 
اتحادي��ه اروپا بانام جديد »اب��زار حمايت از مبادالت 
تجاری« رسما كار خود را شروع كند. بانكدار باسابقه اين 
كشور سرپرستی كانال ويژه مالی اروپا برای ايران جهت 
دور زدن تحريم های آمريكا را بر عهده خواهد گرفت.  
قرار است در اجالس وزيران امور خارجه كشورهای عضو 
اتحاديه اروپا در بخارست، آغاز فعاليت »سازوكار ويژه 
مالی« رسما اعالم شود. خبرگزاری آلمان dpa سحرگاه 
خبر از شروع رسمی كار اين نهاد مالی داده است. گفته 
مي شود كه دفتر اين نهاد مالی ويژه در پاريس خواهد 
بود. به گزارش ش��بكه راديو و تلويزيون شمال آلمان، 
 INSTEX )Instrument in نام اين نهاد مالی به
Support of Trade Exchanges( ب��ه معن��ای 
»اب��زار حماي��ت از مبادالت تج��اری« تغيير می كند. 
نشريه اش��پيگل آلمان با استناد به اطالعات دريافتی 
خود می نويس��د، پر فيش��ر، بانكدار باسابقه اين كشور 
سرپرستی كانال ويژه مالی اروپا برای ايران جهت دور 
زدن تحريم های آمريكا را بر عهده خواهد گرفت. او كه 
69 سال دارد پيش ازاين مديريت كومرتس بانک آلمان را 
بر عهده داشته و قرار است سريعا سرپرستی كانال مالی 
موسوم به INSTEX )ابزار حمايت از مبادالت تجاری( 
را بر عهده بگيرد تا زمينه تجارت شركت های اروپايی با 
ايران فراهم آيد. پس از خروج آمريكا از برجام و تجديد 
تحريم های مالی جمهوری اسالمی ايران از سوی دولت 
ترامپ، خطر شكست بر توافق هسته ای كشورهای پنج 

به اضافه يک با ايران سايه انداخته بود. از همان هنگام، 
كشورهای آلمان، بريتانيا و فرانسه تالش خود را برای 
نجات توافق هسته ای آغاز كردند؛ تالشی كه می بايست 
با ايجاد يک نهاد ويژه، تراكنش های مالی بين ايران و 

كشورهای اروپايی را ممكن سازد. 

 اعالم رسمی
 خبرگزاری آلمان در گزارش خود اعالم كرده است كه 
زمان شروع به كار اين نهاد ويژه مالی فرا رسيده است. 
قرار اس��ت روز پنجشنبه 11 بهمن ايجاد اين نهاد ويژه 
مالی از س��وی كشورهای آلمان، فرانسه و بريتانيا رسما 
اعالم شود. اين در حالی است كه دولت آمريكا بار ديگر 
اعالم كرده است كه همه شركت ها و كشورهايی را كه 
ب��ا ايران معامله كنند، مجازات خواهد كرد. »س��ازوكار 
ويژه مالی« قرار است مبادله كاال و خدمات با جمهوری 
اسالمی ايران را ممكن سازد. اين نهاد نقش رابط را بين 
دولت و بخش خصوصی ايران و شركت های اروپايی ايفا 
می كن��د. به اين ترتيب، ايران پ��ول صادرات نفتی و غير 
نفتی خود را به ش��كل كاال و خدمات از سوی اين نهاد 
مال��ی دريافت می كند. خبرگزاری آلمان در مورد نحوه 
عملكرد اين »س��ازوكار ويژه مالی« چنين نوشته است: 
»به عنوان مثال ايران مي تواند نفت و ساير كاالهای خود 
را به كشورهای اروپايی صادر كند. پول اين صادرات اما 
از طريق ش��بكه بانكی به ايران پرداخت نمي شود، بلكه 
به شركت های اروپايی پرداخت مي شود. به شركت هايی 
كه مثال دارو، مواد غذايی و فرآورده های صنعتی به ايران 
می فروشند. «با اين راهكار، جايگزينی برای قطع شريان 
مالی ايران با شبكه جهانی سوئيفت ايجاد مي شود و نوعی 
مبادله پاياپای توسط اين نهاد ويژه مالی ممكن می گردد. 

 مشکالت موجود
در گ��زارش خبرگزاری آلمان در باره راه اندازی اين 
»سازوكار ويژه مالی« در عين حال به ابهامات موجود 
بر س��ر عملكرد اين راهكار مالی نيز اشاره شده است. 
مهم ترين مانع اين نهاد مالی ويژه آن است كه اين نهاد 
نمي تواند مانع از تحريم  و مجازات شركت های اروپايی از 
سوی آمريكا گردد. بنابراين اين نهاد مالی تنها در مورد 
آن دس��ته از شركت هايی عمل می كند كه هيچگونه 
فعاليت اقتصادی با شركت های آمريكايی ندارند. هايكو 
م��اس، وزير ام��ور خارجه آلمان نيز در نشس��ت روز 
پنجشنبه وزيران امور خارجه كشورهای عضو اتحاديه 
اروپا در بخارست حضور خواهد داشت. هايكو ماس، روز 
دوشنبه در بروكسل از آغاز قريب الوقوع اين راهكار مالی 
خبر داده بود. اين در حالی است كه مايک پمپئو، وزير 
امور خارجه آمريكا در ماه سپتامبر سال گذشته اعالم 
كرده بود كه آمريكا دور زدن تحريم های مالی ايران را 

به هيچ شكلی نمی پذيرد. 

زير بليت آمريکا نمی روند
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غرب

 درحالی كه رهبری كاخ سفيد و دولت ترامپ 
پي��ش از اين س��ازوكار مالی تدارك ديده ش��ده 
اتحادي��ه اروپا ب��رای بازگذاش��تن راهی هرچند 
باريک برای داد و ستد با ايران را ناكارآمد و فاقد 
اثر واقعی می دانستند اما حاال به راه باريک تر اين 
نسخه يعنی اينس تكس نيزرضايت نمی دهند. 

 نماين��ده آمريكا دراتحاديه اروپا ش��ركت های 
اروپايی را در صورت تج��ارت با ايران به اقدامات 
تالفی جويانه تهديد كرده است. گوردون سوندالند، 
تمامی ش��ركت های اروپايی را كه در چهارچوب 
س��ازوكار اروپايی حماي��ت از تعامالت تجاری با 
ايران )موسوم به اينس تكس( با ايران تجارتی به 
غير از اقالم بشردوستانه كنند، تهديد به اقدامات 
شديد تالفی جويانه از سوی آمريكا كرد. گوردون 
سوندالند گفت: »ما اينكونه شركت ها را شناسايی 
ك��رده و آنها را مجازات می كنيم و بازار آمريكا بر 
روی آنها مسدود خواهد شد. « بلومبرگ می نويسد 
تهديدهای هش��دار دهنده ديروز نماينده دونالد 
ترامپ در بروكسل، كارائی طرح اروپايی برای دور 
زدن تحريم های فراس��رزمينی آمريكا عليه ايران 
را با پرس��ش های جدی روبه رو می كند. گوردون 
سوندالند اعالم كرد كه تهديد آمريكا به اقدامات 
تالفی جويانه عليه شركت هايی كه با ايران تجارت 
كنند، نشانگر اين واقعيت است كه طرح ويژه اروپا 

راكد و غير قابل استفاده خواهد ماند. 
 نماينده آمريكا در اتحاديه اروپا طرح ويژه اروپا 
را به »برگ انجيری« تشبيه كرد كه اتحاديه اروپا 
برای نجات توافق اتمی به جمهوری اسالمی ايران 
ارائه داده اس��ت. اين تهديدد آمريكا درشرايطی 
برزبان می آيد كه درداخل ايران نيز اينس تكس 
با مخالفت جدی منتقدان دولت مواجه شده است. 
منتقدان دولت باورشان درظاهر اين است كه اين 
پيش��نهاد و راه نشان داده شده اروپايی بيشتر به 

س��ود آنهاس��ت و آنها از ايران امتياز می خواهند. 
دراين ش��رايط اما دولت دوازدهم سردرگم نشان 
می دهد و اين س��ردرگمی عمدی يا س��هوی را 
می توان در گفتار مديران ديپلماسی ايران جستجو 
 كرد. مديران ديپلماس��ی ايران از يک سو انتقاد

می كنند كه اين اينس تكس چيزی نيست كه اروپا 
وعده داده بود اما از سوی ديگرنمی خواهند همين 
راه بازشده باريک نيز خواهند مسدود و كور شود. 

  تفسير بلومبرگ
بلومبرگ می نويس��د: سه كشور اروپايی آلمان، 
فرانس��ه و بريتانيا سهامداران س��ازوكار اروپايی 
حماي��ت از تعامالت تجاری با ايران موس��وم به 
اينس تكس ساس )INSTEX SAS( هستند كه 
راه اندازی آن ماه گذشته در بيانيه مشترك وزرای 
امور خارجه اين سه كشور در رومانی اعالم شد. اين 
ساز و كار اروپايی سنگ زيربنای تالش های اتحاديه 
اروپا برای نگاه داش��تن ايران در توافق اتمی وين 
است كه در ژوئيه سال 2015 ميالدی ميان ايران 
و كشورهای 5+1امضا شد. دونالد ترامپ در ماه مه 
گذشته آمريكا را از اين توافق خارج كرد و سپس 
تحريم ها را دوباره عليه ايران برقرار كرد. بلومبرگ 
می نويسد: از هنگاميكه اياالت متحده از توافق اتمی 
 خارج شد، قدرت های بزرگ پايبند به اين توافق 
)چين، فرانسه، آلمان، روسيه و بريتانيا( برای تأمين 
قول هايی كه برأس��اس توافق اتمی برای نيازهای 
مال��ی و تجاری ايران داده بودند، دچار دش��واری 
ش��ده اند. در عمل، ساز و كار اروپايی حمايت از 
تعامالت تجاری با ايران با تأخيرهای بس��يار زياد 
همراه ش��د و در باره كارايی آن در جهت تشويق 
و متقاعد كردن ش��ركت های اروپايی برای تعامل 
با ايران ترديد های بسياری وجود دارد. در همين 
حال، اقدام اروپايی ها در اين باره تنش های موجود 

بين اروپا و آمريكا را افزايش داده است. واشنگتن 
اقدام اروپايی ها را تالش برای خنثی كردن سازو 
كار »فشارهای حداكثری« آمريكا بر ايران می داند. 
ام��ا نبايد فراموش كرد، اهميت بازار آمريكا برای 
ادامه فعاليت های شركت های اروپايی آنقدر حياتی 
اس��ت كه آنها هيچگاه ريسكی را برای استفاده از 
سازو كار اروپايی برای تعامل با تهران نمی پذيرند. 
 در اي��ن رابط��ه، »دوگ ديويس��ون« حقوق��دان و 
متخص��ص در تحري��م در دفت��ر حقوق��ی آمريكايی 
»لينک لترز« به بلومبرگ می گويد كه اكثريت نهادها 
و شركت های غيرآمريكايی برای پرهيز از مخاطراتی 
ك��ه ناديده گرفتن تحريم ه��ای آمريكا مي تواند برای 
آنها ايجاد می كند، از نزديک ش��دن به سازوكار ويژه 
اروپايی برای تعامل تجاری و مالی با ايران خود داری 
 می كنن��د. اما، آنچ��ه در آينده پي��ش خواهد آمد را 
نمی ت��وان پي��ش بينی ك��رد و آن به راهب��رد آينده 
ش��ركت ها و نهادهاي��ی بس��تگی دارد، كه تا چه حد 
می توانند مخاطرات تحريم های آمريكا را قبول كرده 
و با ايران وارد تعامل ش��وند. آيا تعامل با ايران آنقدر 
برای آنها مي تواند منافع داش��ته باشد كه بازار آمريكا 
را كال فراموش كنند؟بلومبرگ همچنين می نويس��د: 
ساز وكار ويژه اروپا برای تجارت با ايران، احتماال يكی 
از موضوعاتی خواهد بود كه در اجالس آينده ناتو كه 
هفته آينده برگزار مي شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار 
خواهد گرفت. همانگونه كه می دانيم نحوه تأمين بودجه 
اين نهاد دفاعی بارها از سوی دونالد ترامپ مورد انتقاد 
قرار گرفته و رئيس جمهوری آمريكا حتی تا آنجا پيش 
رفته كه كشورهای اروپايی را تهديد به خروج آمريكا 
از اين پيمان كرده اس��ت. گوردون سوندالند، نماينده 
رئيس جمهوری آمريكا در اتحاديه اروپا تلويحا اروپايی ها 
را تهديد كرد كه ش��ركت آمريكا در اين پيمان را به 
عنوان يک اصل دائمی نبايد ديد. ساندلند گفت: چه 

كسی مي تواند آينده را تضمين كند؟«

اينس تکس همان برجام مي شود؟
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 جامعه اطالعاتی آمريكا ساليانه گزارش خود مبنی 
بر »ارزيابی تهديدات جهانی« آمريكا در سال پيش رو 
را منتشر می  سازد. آخرين سند ازاين دست، در 29 
ژانويه 2019 و پيرو جلسه استماع كميته اطالعات 

سنا منتشر شد. 
 دن كوتس، رئيس »اطالعات ملی« اين گزارش 
را با همكاری 16 سازمان و آژانس مجزای اطالعاتی 
تهيه كرده اس��ت. اين گ��زارش در دو بخش اصلی 
شامل »تهديدات جهانی« و »تهديدات منطقه  ای« 
تهيه  شده است كه بخش اول اين گزارش، تهديدات 
آمريكا را شامل حوزه های سايبر، عمليات نفوذ آنالين 
و مداخله انتخاباتی، گس��ترش و تكثير تسليحات 
كشتارجمعی، تروريسم، ضداطالعات، فناوری های 
نوظه��ور و رقابت پذيری اقتصادی، فضا و ضد فضا، 
جرائم سازمان يافته فراملی و انرژی و امنيت انسانی 
دانس��ته اس��ت و حوزه منطقه  ای نيز شامل چين 
و روس��يه، شرق آس��يا، خاورميانه و شمال آفريقا، 
جنوب آسيا، روسيه و اوراسيا، اروپا آفريقا و نيم كره 
غربی معرفی كرده اس��ت. گزارش حاضر در پی آن 
است تا به اين موضوع بپردازد كه جامعه اطالعاتی 
آمريكا، چه تهديداتی را از طرف ايران متوجه خود 
می داند؟ به عبارت ديگر، سؤال آن است كه آمريكا چه 
تهديداتی را در سال 2019 از سوی ايران انتظار دارد؟

 تهديدات ايران برای منافع آمريکا
در ابتدای گزارش به كليات تهديداتی كه آمريكا در 
سال 2019 در پيش روی خود می بيند اشاره شد، 
اما تهديداتی كه آمريكا از سوی ايران برای خود در 
سال 2019 متصور مي شود، كدامند. به طور كل، اين 
گزارش تهديدات ايران برای آمريكا را ذيل 6 دسته 
كلی تر ذيل می داند: سايبری، عمليات نفوذ آنالين 
و مداخله انتخاباتی، گس��ترش و تكثير تسليحات 
كشتارجمعی، تروريسم، ضداطالعات و انرژی. ايران 
در اين س��ند، اهميت به نسبت بيشتری نسبت به 
گزارش سال پيش جامعه اطالعاتی پيداكرده است 
و در حوزه های مختلفی به آن توجه ش��ده است و 
درواق��ع، جامعه اطالعاتی آمريكا، در س��ال 2019 
تهديد بيشتری از جانب ايران را انتظار دارد. برخی 
از تهديده��ای ايران نظير نفوذ منطقه ای و حاميان 
ايران خصوصا در كش��ورهای يمن، سوريه و عراق 
همچنان به روال سال های قبل ادامه دارد. اما برخی 
موارد ديگر، تغييريافته اس��ت ك��ه همين موضوع 
تهديد ايران را جدی  تر ساخته است. ايران در بحث 
س��ايبری در سال گذشته صرفا به لحاظ جاسوسی 
سايبری تهديد تلقی می شد و انتظار حمله سايبری 
از ايران نبود. اما در سال 2019، بحث سايبری ايران 
چندبعدی شده است. حمالت سايبری ايران خصوصا 

نسبت به زيرساخت های حياتی آمريكا، نفوذ ايران 
در ميان مقامات، سازمان ها و شركت های آمريكايی، 
جاسوسی، استفاده از رسانه جمعی و فضای اجتماعی، 
نفوذ آنالين و تضعيف نهادهای دموكراتيک آمريكا 
و نهايتا دخالت در انتخابات 2020 آمريكا، ازجمله 
تهديدات ايران در اين رابطه تلقی می شوند كه تغيير 
توان ايران در حوزه سايبر، از علل اين پيچيده ترشان 
تهديد س��ايبری ايران برشمرده شده است. موضوع 
بعدی، تهديد انرژی )شامل جريان انتقال آن، قيمت 
آن و منافع ناشی از آن برای كشورهای صادركننده( 
نيز بحث ديگری اس��ت كه بازهم كليش��ه ای و در 
ادبيات مختلف به آن پرداخته شده است. مورد آخر 
نيز، نقش دو كشور ايران و كوبا در بحث ضداطالعات 
اس��ت. آمريكا معتقد است كه ايران شهروندان اين 
كش��ور را ناعادالنه دس��تگير می كن��د. در رابطه با 
تس��ليحات كشتارجمعی، از س��ال 2018، دغدغه 
آمريكا از هسته ای شدن ايران، حتی باوجود خروج 
اين كش��ور از برجام، برطرف شده است و در رابطه 
با توان هسته ای واتمی ايران، آمريكايی ها دغدغه ای 
ندارند. در جلسه استماع دن كوتس نيز اذعان داشت 
كه: »ما باور داريم ايران در حال حاضر فعاليت مهمی 
كه منجر به توليد قطعه )تسليحات( هسته ای شود را 
انجام نمی دهد…«. )كه اين موضوع در متن گزارش 
اصالح ش��ده و به واژه »ارزيابی« تبديل شده است. ( 
درواقع اين دوگانه باور/ ارزيابی، نكته ای است كه اين 
نظر را تاييد می كند. جالب اينجاست كه كوتس در 
صحبت های خود در رابطه با مكزيک، روسيه، داعش، 

افغانستان، تركيه و كره شمالی از واژه ارزيابی استفاده 
كرده بود و برای ايران، از »باور« استفاده كرد. از اين 
رو تنها دغدغه آنها، مسأله موشكی ايران خواهد بود 
كه به باور آنها ايران بزرگترين زرادخانه موشک های 
بالستيک در منطقه را دارد. حتی برنامه فضايی ايران 
نظير ارس��ال ماهواره سيمرغ را نيز در همين راستا 
تحليل می كنن��د و هدف اصلی آن را، تقويت توان 
موشكی ايران می بينند. بحث تروريسم نيز به بيشتر 
ب��ه نفوذ منطقه ای ايران مربوط مي ش��ود و مطلب 
جديدی نيس��ت. تنها نكته در اين راستا اين است 
كه آمريكايی ها به ش��دت از هرگونه پيوند نظامی، 
سياس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی و حضور بلندمدت 
ايران در كشورهای منطقه، خصوصا يمن، سوريه و 
عراق نگران اند. همچنين به بحث تكنولوژی های روز 
و توان دفاعی-نظامی ايران نيز، اشاره ای شده است 
كه نسبت درجه و موضوع تهديد آن، تفاوت خاصی 

با گذشته نداشته است. 

 تهديدات آمريکا و اولويت ايران
قطعا در اين نوشتار، مجالی برای صحبت از برنامه 
 آمريكا برای ايران نيس��ت و به موضوع نوش��تار نيز 
بی ارتباط می  باشد، اما آنچه می توان به آن اشاره كرد، 
اولويت آمريكا برای اقدام عليه ايران با توجه به سند 
»ارزيابی تهديدات جهانی 2019« است. آمريكا سه 
هدف اصلی در رابطه با تهديدات سال 2019 خود 
عليه ايران دارد: توان س��ايبری ايران؛ توان موشكی 

ايران؛  مسائل و امنيت داخلی ايران. 

خواب آمريکا برای ايران 1398
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آمري��كا ب��ا توجه به عللی كه پيش��تر ذكر 
شد، از توان س��ايبری ايران نگران است و در 
اين راس��تا اقدام به تحريم كليه اقالم، نهادها 
و اف��راد مربوط به توان س��ايبری ايران نظير 
مجموعه ه��ای مرتبط با جن��گ الكترونيک 
و س��ايبری اي��ران خواهد نم��ود. همچنين 
احتمال جاسوس��ی در اين ح��وزه نيز، نظير 
حوزه موش��كی و هس��ته  ای كه بس��يار حاثز 
اهميت هستند نيز بس��يار باالست. عالوه بر 
اي��ن موضوعات و با توجه به نگرانی آمريكا از 
شكل  گيری كمپين نفوذ آنالين توسط ايران 
بر عليه مخاطبين آمريكايی، زيرس��اخت ها و 
اكانت ه��ای ايران )حتی ب��ا هويت واقعی( در 
ش��بكه های اجتماعی پرطرفدار آمريكا نظير 
فيس��بوك و توييتر، مس��دود و يا در بهترين 
حالت، محدود خواهند ش��د و لذا بايد شاهد 
محدوديت و مسدودشدن اكانت های بيشتری 
از ط��رف آمريكايی ه��ا خصوص��ا در نزديكی 
ب��ازه برگزاری انتخابا 2020 آمريكا بود. طبق 
گفته توييتر، صرفا در آخرين اقدام اين شبكه 
اجتماعی، حدود 2600 كاربر ايرانی مس��دود 
شده  اند. در رابطه با بحث موشكی نيز، حصول 
توافق موشكی قطعا از اولويت برخوردار خواهد 
بود و در اين راس��تا تالش می كنند اروپايی ها 
را بي��ش از گذش��ته با خود همراه س��ازند تا 
بتوانند فشاری بيشتری در اين زمينه بر ايران 
وارد س��ازند. اروپا در مذاكرات خود در رابطه 
با حفظ برج��ام )پس از خروج آمريكا از آن(، 
بارها به موضوع موشكی اشاره كرده  اند و به نظر 
می رس��د اين فشارها همچنان ادامه خواهند 
داشت. اما مورد آخر و مهم ترين موضوع، بحث 
سياست داخلی ايران است. جامعه اطالعاتی 
آمريكا، ضمن اشاره به مشكالت اقتصادی در 
ايران، به مشكالت ديگری كه اين آشوب ها را 
تضعيف می  كنند اش��اره كرده است و درواقع 
اين موارد را تهديدی برای خود می داند. عدم 
وجود انس��جام در بين ناآرامی های داخلی در 
اي��ران، عدم وجود رهبری واحد در ناآرامی ها 
و عدم وجود حمايت گس��ترده از ناآرامی ها از 
سوی گروه های سياسی و يا از اين جمله  اند. 
به نظر می رس��د آمريكا در حال برنامه ريزی 
برای مديريت بهتر ناآرامی ها در سال 1398 
است ولی پيش از آن، به دنبال رفع مشكالت 
و ضعف های آشوب های پيشين است. گره زدن 
مس��ائل سياس��ی با قوميتی و ارتباط آنها با 
مسائل اقتصادی و معيشتی مردم، و تشويق و 
 تحريک گروه های قوميتی، البته با تكنيک های 
پيچيده  تر از گذشته، عمده فعاليت آمريكا در 

فضای داخلی ايران خواهد بود. 
منبع : پژوهشکده مطالعات راهبردی

دو گروه افراطی در ايران و آمريكا برای رس��يدن به 
هدف های سياس��ی خود اما با ي��ک روش و تاكتيک 
پايه های برجام يا همان توافق گروه كش��ورها 1+5 با 
ايران را فروريختند. افراطيون ايرانی خواس��تار كسب 
قدرت سياسی درنهاد دولت بوده و هستند و قصدشان 
از تضعيف برجام زمين گيركردن دولت روحانی بوده و 

هست تا دولت بعدی را در اختيار بگيرند. 
افراطي��ون آمريكايی نيز برای اينكه انتخابات بعدی 
رياس��ت جمهوری در آمريكا را ببرند برجام را قربانی 
كردند. تاكتيک هردو گروه افراطی اين بود كه بگويند 
با برجام قرار براين بود كه رخدادهايی را شاهد باشيم 
اما آن رخدادها را نمی بينيم. افراطيون آمريكايی به طور 
مثال می گويند با برجام بايد ايران دست از توسعه برنامه 
موشكی اش برمی داشت و افراطيون ايرانی می گويند 
با برجام قرار بود همه مسائل اقتصادی ايران حل شود. 
بديهی است اين تاكتيک موثر واقع شده است و اكنون 
ايران و آمريكا در بدترين وضعيت درمناس��بات خود 
هستند. يوشكا فيشر سياستمدار واقع بين آلمانی اين 
نكات را درباره رفتار آمريكايی ها بازكاوی كرده و می گويد 
برجام قرارنبود همه مسائل را حل كند. ديدگاه فيشر 

دراين باره را به نقل از دويچه وله می خوانيد:
رابطه اروپا و آمريكا پس از به قدرت رسيدن ترامپ 
سرد شده است. وزيرخارجه اسبق آلمان معتقد است 
با رفت��ن ترامپ، وضعيت بهتر نمي ش��ود. او افزايش 
قدرت نظامی اروپا را گريزناپذير می داند و خواس��تار 
حفظ توافق اتمی با ايران است. يوشكا فيشر وزير اسبق 
خارجه آلمان از جمله سياستمداران اروپايی است كه 
س��ال ها پيش ايده مذاكره با ايران و رس��يدن به يک 
توافق در مورد برنامه اتمی اين كش��ور را مطرح كرد. 
اين مذاكرات اما نه در دوران وزارت  او بلكه 13 س��ال 
پس از آغاز مذاكرات، سال 2015 ميالدی در وين به 
نتيجه رسيد. توافق اتمی اما حال به يكی از مهم ترين 
اختالفات ميان اروپا و آمريكا تبديل شده است. تارنمای 
اينترنتی مجله اشيپگل در مورد اين توافق و در مجموع 
بحران روابط اروپا و آمريكا با يوشكا فيشر، وزيرخارجه 
اسبق آلمان از حزب  سبزها گفتگو كرده است. در اين 
گفتگو از يوشكا فيشر پرسيده شده اروپايی ها و آلمان 
تا چه زمان می توانند در برابر فشار آمريكا برای خروج 
از توافق اتمی مقاومت كنند؟ فيشر در پاسخ پرسيده 
است: »جايگزين اين توافق چيست؟ خارج شدن از آن 
به معنای بازگشت به جدل و مقابله با ايران است. خوب 
با آن، چه چيزی به دست می آيد؟ آيا خروج از توافق 
اتمی امكان كنترل بين المللی فعاليت های اتمی ايران را 
بيشتر می كند؟ نه! قطعأ چنين امكانی تضعيف مي شود. 
آيا خروج از اين توافق تالش ايران برای دس��تيابی به 

سالح اتمی را كمتر می كند؟ نه، در عمل دست ايران را 
باز می گذارد.« او در پاسخ به اشپيگل كه پرسيده يعنی 
اروپا بايد همچنان برابر آمريكا ايستادگی كند؟ تأكيد 
كرده: »بله. ايده دس��ت يابی به اين توافق هرگز برای 
اين نبود كه پاس��خی برای تمام مشكالت پيدا كنيم. 
اين توافق دربرگيرنده موضوعات محدود و خطرناكی 
است كه مربوط به توليد سالح اتمی مي شود. اين توافق 
ربطی به برنامه موشكی يا رفتار ايران در خاورميانه ندارد. 
اگر بنا بود در مورد همه چيز مذاكره كنيم كه هرگز به 
توافق نمی رسيديم. «فيشر گفته است كه ايران در زمان 
تنش با غرب گام های بلندی در ارتقا برنامه اتمی خود 
و غنی س��ازی اورانيوم برداشته و غرب به اندازه كافی 
زمان از دست داده است. او در ادامه گفته است: »حال 
از هر كارشناس امنيتی بپرسيد كه نتيجه اين توافق 
چه بوده -از جمله كارشناسان واشنگتن- می گويد كه 
توافق پاسخگو بوده است. كوتاه آمدن اروپايی ها در برابر 
آمريكا در اين مورد به نفع غرب نيست و اتفاقاً به نفع 

اسرائيل هم نيست.«

  دوران تقسيم كار
 او گفته است: »ترامپ نشانه است، نه علت. اين تغيير 
با رفتن او ناپديد نخواهد ش��د. ما اروپايی ها بايد آمادگی 
بيش��تری داشته باشيم تا به قدرت خودمان، به خصوص 
در مورد سياست های امنيتی تكيه كنيم. عالوه بر آن، بايد 
در مورد تجارت آزاد، سياس��ت بهتری داشته باشيم. ياد 
بگيريم كه ديدگاه خودمان درمورد تجارت آزاد در عرصه 
بين المللی را بدون آمريكا هم به كرسی بنشانيم. « او در 
نهايت در پاسخ به اشپيگل كه پرسيده است آيا كشورهايی 
اروپايی ها به اين مسائل آگاه هستند، گفته است: »من تنها 
می دانم كه بسياری از آلمانی ها آگاه نيستند. برای ما ترامپ 
پايان يک وقفه تاريخی است. آلمانی ها بعد از 1945 )پايان 
 جنگ جهانی دوم( به داليل موجهی صلح دوست شده اند.«

وزيرخارجه س��ابق آلمان تأكيد ك��رده كه اتخاذ چنين 
موضعی برای آلمان ممكن بود چون اياالت متحده آمريكا 
امنيت اين كشور را تضمين می كرد. اين تضمين در كنار 
به عهده گرفتن كارها و رويكردهای كثيف در جنگ سرد 
از سوی آمريكا، استراتژی ای بود كه نهايتا به اتحاد مجدد 
دو آلم��ان در صلح و آزادی منجر ش��د. اما اين وضعيت 
برای ما به نوعی تقسيم كار بدل شده و بدعادت شده ايم 
كه البته ديگر نمي تواند پايدار بماند. آلمان پس از 1945 
خود را پس كشيد و از سياست جهانی شدن و سياست 
خارجی پايدار بر قدرت نظامی فاصله گرفت. اما اگر قرار 
باشد اروپا در آينده مسئوليت بيشتری برعهده گيرد بدون 
آلمان ممكن نخواهد بود. در نتيجه تغيير بزرگی در انتظار 

ماست. من گزينه جدی ديگری نمی بينم.«

عقل يوشکا فيشری
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رازها و رمزهای سياست آمريكا و سياست اتحاديه 
اروپ��ا در برابر يک موضع مهم مثل برجام كه يک 
قرارداد دوجانبه ميان ايران و گروه كشورهای 5+1 
اس��ت را بايد بعدها وباآش��كار شدن اسرار مگوی 

امروز فهميد. 
آنچه اما اين روزها ش��اهد آن هستيم اين است 
ك��ه روس��ای دولت های بزرگ اروپ��ای و مديران 
سياست خارجی اين اتحاديه و به ويژه خانم فدريكا 
موگرينی محكم در برابر ترامپ و گروه جنگجوی او 
ايستاده اند و نمی خواهند به درخواست های آمريكا 
برای بيرون رفتن از برجام عمل كنند. در ايران البته 
بدبين ترين ديدگاه ها اين است كه اتحاديه اروپا و 
آمريكا تقس��يم وظايف كرده و می خواهند نقش 
پلي��س بد و پليس خوب را بازی كنند اما به نظر 
می رسد اين داستان كشش ندارد و بايد به داستان 
پيچيده تری فكر كرد. پرسش بسيار بااهميت اين 
است كه ايستادگی سفت وسخت اتحاديه اروپا برای 
نجات برجام و ب��از كردن روزنه های برای تجارت 
با ايران راه ورود ش��ركت های كوه پيكر اروپايی به 
كاروان سياس��يون اروپايی را هموار می كند يا نه. 
برخی ديدگاه ها ب��اور دارند اگر ايران بتواند بازی 
ديپلماتيک نيرومندتر و منعطف تری در برابر اروپا 
داش��ته باشد و برخی گره های سياسی داخلی باز 
ش��ود اين احتمال افزايش می ياب��د. به هرحال و 
باوج��ود اصرار رهبری كاخ س��فيد اروپا حاضر به 

پذيرش خواسته های آمريكا نيست. 
مايک پومپئ��و، وزيرخارجه آمريكا روز جمعه با 
فدريكا موگرينی مسئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپ��ا در بروكس��ل مالقات كرد. ماي��ک پومپئو، 
وزيرخارج��ه آمريكا روز جمعه با فدريكا موگرينی 
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در بروكسل 
مالق��ات كرد. يک روز پس از آن كه مايک پنس، 
معاون رئيس جمهوری آمريكا از كشورهای اروپايی 
خواست ازتوافق هس��ته ای با ايران، برجام، خارج 
شوند، مقام های اروپايی روز جمعه 26 بهمن تاكيد 
كردن��د همچنان به اين توافق پايبند خواهند بود. 
فدريكا موگرينی، مسئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپا در نشس��ت امنيتی مونيخ گفت: معتقدم اگر 
تالش های اتحاديه اروپا و اعضايش به ويژه فرانسه، 
آلمان و بريتانيا نبود، مطمئنم توافق هس��ته ای با 
ايران خيلی وقت پيش از بين رفته بود. مس��ئول 
سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا اضافه كرده است: 
ما باور داريم )توافق هسته ای با ايران( برای تامين 
امنيت ما حياتی و اساس��ی است. خانم موگرينی 
بر تداوم پايبندی اتحاديه اروپا به توافق هس��ته ای 
با ايران تاكيد كرد. در همين حال، مايک پومپئو، 
وزيرخارج��ه آمريكا روز جمعه با فدريكا موگرينی 

در بروكس��ل مالقات كرد. مايک پنس همچنين 
متح��دان اروپايی آمريكا را به تالش برای تضعيف 
تحريم ه��ا عليه ايران متهم كرد. به گزارش رويترز 
مالقات مايک پومپئ��و و فدريكا موگرينی قبل از 
انتقاد تند مايک پن��س از اروپايی ها در كنفرانس 
ورش��و برنامه ريزی شده اس��ت. خانم موگرينی و 
تعدادی از وزرای خارجه كش��ورهای اتحاديه اروپا 
در آن شركت نكردند. خانم موگرينی كه در توافق 
هسته ای ايران و قدرت های جهانی در سال 2015 
نقش مهمی داش��ت در مقر اصلی اتحاديه اروپا از 
مايک پومپئو استقبال كرد. او به سئوالی در مورد 
واكنش به س��خنان ديروز مايک پنس پاسخ نداد. 
رابرت پاالدي��و س��خنگوی وزارت خارجه آمريكا 
گفت در جريان مالقات يک ساعته مايک پومپئو و 
 فدريكا موگرينی كه دوستانه و سازنده بود سخنان 
مايک پنس مطرح نشد. او كه مايک پومپئو را در اين 
سفر همراهی می كند در پاسخ به سئوالی در مورد 
طرح موضوع سخنان مايک پنس و توافق هسته ای 
با ايران در اين مالقات گفت:» اين موضوع ابدا مطرح 
نش��د. «او افزود: دو طرف در مورد توافق هسته ای 
 با اي��ران نيز صحب��ت نكردند هر چن��د اقدامات 
بی ثبات كننده حكومت ايران و ضرورت مقابله با 
آن مطرح شد. «سخنگوی وزارت خارجه آمريكا در 
بيانيه جداگانه ای گفت دو طرف در مورد ضرورت 
همكاری نزديكتر برای احيا دمكراس��ی در ونزوئال 
توافق كردند. به گفته او در اين مالقات پايان دادن 
به جنگ در سوريه، افغانستان و اوكراين و اجالس 

آين��ده رهبران آمريكا و كره ش��مالی مورد بحث 
قرار گرفت. س��خنگويان مسئول سياست خارجی 
اتحاديه اروپا تاكنون در مورد بيانيه سخنگوی وزارت 
خارج��ه آمريكا اظهار نظ��ری نكردند. خبرگزاری 
رويترز می افزايد سخنان تند مايک پنس درمورد 
آلمان، فرانسه و بريتانيا روز پنجشنبه در كنفرانس 
ورش��و بيانگر استراتژی آمريكا برای انزوای بيشتر 
ايران است كه به احتمال زياد مناسبات واشنگتن 
با قدرت ه��ای اروپايی را س��ردتر خواهد كرد. در 
ماه ارديبهش��ت دولت آمريكا از توافق هسته ای با 
 اي��ران )برجام( خارج و چند م��اه بعد تحريم های 
هس��ته ای آن كش��ور عليه ايران از سرگرفته شد. 
فدريكا موگرينی روز پنجش��نبه و قبل از انتش��ار 
س��خنان مايک پنس در مقر نات��و گفت آمريكا و 
اتحاديه اروپا در مورد برجام »ديدگاه های متفاوتی« 
دارن��د و حفظ اين توافق برای امنيت اروپا بس��يار 
مهم است چون مانع توسعه سالح های هسته ای از 
سوی ايران مي شود. قدرت های اروپايی می گويند با 
نگرانی های آمريكا از دخالت ايران در جنگ سوريه و 
يمن موافقند ولی خروج از برجام اشتباه بود و متعهد 
ش��ده اند تا زمانی كه ايران به تعهدات خود وفادار 
بماند اين توافق را حفظ خواهند كرد. اما در عمل 
اكثر ش��ركت های اروپايی با تبعيت از تحريم های 
آمريكا سرمايه گذاری و فعاليت در ايران را متوقف 
كرده اند. فرانسه، آلمان و بريتانيا در هفته های اخير 
يک سازو كار مالی ويژه برای پرهيز از تحريم های 

آمريكا در معامله با ايران را تصويب كردند. 

موگرينی از جنس متفاوت

غرب
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آنچه این روزها در کاراکاس و در س�ایر شهرهای ونزوئال 
می گذرد را بدون تردید می توان »مصیبت« خواند. مصیبت 
کاراکاس را وقتی می توان خوب فهمید که نگاهی به اقتصاد 

شیلی درهمان آمریکای التین بیندازیم.
هوگو چاوز رهبر به خاک س�پرده ش�ده ونزوئ�ال 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 غوطه ور 

شده است. 
رهبری سیاس�ی ونزوئال در 5 س�ال اخیر به جای اینکه 
راه پرخطای رفته ش�ده از س�وی چ�اوز را اصالح کند و 
تالش برای رسیدن به نقطه ای امن برای اقتصاد ونزوئال را 
پیش�ه خود سازد با ذهنی توهمی همان راه های پرخطای 
دوس�ت و مری�دش را ادامه داد. اقتص�اد ونزوئال که روی 

چاه های 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 می روند.
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 

نمی ماند.
ش�هروندان ونزوئالیی حاال دو دس�ته ش�ده اند: گروهی 
می خواهند مادورو بماند و گروه بیش�تری می خواهند نظام 
اقتص�ادی که مادورو برپا کرده نابود ش�ود و جریان وگروه 
دیگری بر سر کار آیند.مجموعه گزارش هایی که در روزهای 
اخیر در رس�انه های گوناگون منتشر ش�ده نشان می دهد 
مصیب�ت کاراکاس واقعی اس�ت و ممکن اس�ت از دل این 

مصیبت توفانی دهشتناک برخیزد.

س
کا

ارا
ک

مصيبت كاراكاس
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ونزوئال در زبان التينی به معنای »ونيز كوچک« است، 
زيرا هنگامی كه اسپانيايی ها به آن سرزمين پا گذاشتند 
ديدند كه بوميان خانه هايشان را بر روی آب ساخته اند. 
آن كش��ور در 5 ژوئي��ه 1811 به فرماندهی س��يمون 
بوليوار، سياستمدار ونزوئاليی، به عنوان جمهوری اعالم 
استقالل كرد. در 26 ژوئيه 1812 اسپانيايی ها بساط آن 

جمهوری را برچيدند. 
 در 15 فوريه 1819 كنگره مؤسسان جمهوری جديد 
برگزار و تشكيل كشور »كلمبيای بزرگ« يا »جمهوری 
كلمبيا« اعالم ش��د. آن جمهوری دربرگيرنده ونزوئال، 
كشورهای كنونی كلمبيا، پاناما، اكوادور و سرزمين شمال 
رود »ماراني��ون« در جمه��وری كنونی پرو بود. تجزيه 
»كلمبيای بزرگ« از 1826 آغاز ش��د و با مرگ بوليوار 
در1830 پايان يافت. ونزوئال از سرزمين های ناهمگون، 
ناسازگار و دور از هم تشكيل شده است. از همين رو، تاريخ 
آن كشور به طوركلی با بی ثَباتی سياسی و ديكتاتوری 
مش��خص مي ش��ود. به دنبال زمين لرزه مرگباری كه 
به كشته ش��دن بيش از 10 هزار ونزوئاليی انجاميد و 
جمهوری خواهان را آش��فته كرد، كنگره ونزوئال در 25 
آوريل 1812 »فرانسيسكو د ميراندا«، فرمانده انقالبی و 
يكی از هم رزمان بوليوار، را »ديكتاتور تام االختيار و رئيس 
عالی ونزوئال« اعالم كرد. ميراندا با سلطنت طلبان ساخت 
و در 26 ژوئيه 1812 پيمانی را به وكالت از طرف كنگره 
امضا كرد كه حاكميت دوباره اسپانيا را بر آن سرزمين 
بازمی گرداند. اسپانيايی ها بساط جمهوری را برچيدند 
و »فرانسيس��كو د ميراندا« را به دست نيروهای بوليوار 
بازداش��ت و زندانی كردن��د. او در 14 ژوئيه 1816 در 
بيمارستان زندان كاراكاس درگذشت و جسدش را در 

گورستانی در همان نزديكی ها به خاك سپردند. 
 در ژانويه 1895 بازمانده های جسد او را به پانتئون 
ملی ونزوئال منقل كردند. پس از س��قوط نخس��تين 

جمهوری ونزوئال، س��يمون بولي��وار در جامائيكا پناه 
جس��ت. در آنجا »متن جامائيكا« را نوشت كه در آن 
آينده آمريكای َجنوبی اس��پانيايی زبان را پيشگويی 
كرد و از طرح تشكيل »كلمبيای بزرگ« سخن گفت. 
در 15 فوريه 1819 در ش��هر »آنگوستورا« كه امروز 
»س��يوداد بوليوار« ناميده مي شود، كنگره مؤسسان 
جمهوری جديد برگزار شد. آن كنگره تشكيل كشور 
»كلمبيای بزرگ« يا »جمهوری كلمبيا« را اعالم كرد 
كه دربرگيرنده ونزوئال، كشورهای كنونی كلمبيا، پاناما، 
اكوادور و سرزمين شمال رود »مارانيون« در جمهوری 
كنونی پرو بود. كنگره مؤسس��ان در 1821 در ش��هر 
»كوكوتا« در كلمبيای كنونی برای نوشتن قانون اساسی 
»كلمبيای بزرگ« يا »جمهوری كلمبيا« تشكيل شد. 
تجزيه »كلمبيای بزرگ« از 1826 آغاز شد. دو جناح با 
دو ديدگاه رو در روی هم ايستادند و كشور را به تجزيه 
كشاندند. بوليوار و طرفدارانش خواهان دولتی متمركز 
بودند، در حالی كه »فرانسيس��كو سانتاندر«، فرمانده 
نظامی و سياستمدار كلمبيايی، از دولتی غيرمتمركز 
دفاع می كرد. در 1828 پرو منطقه اكوادور را اش��غال 
كرد. بوليوار نيروهای اشغالگر را در 1829 بيرون راند. او 

از ژوئن 1828 تا مارس 1830 ديكتاتورمنشانه با صدور 
فرمان حكم راند. با اين حال، نتوانست جلو ازهم پاشی 
»كلمبي��ای بزرگ« را بگيرد. در 27 دس��امبر 1829 
ونزوئال از آن جمهوری جدا ش��د. در 20 ژانويه 1830 
رئيس جمهور بوليوار كنگره مؤسسان را برای جلوگيری 
از تجزيه فراخواند. اما او روز به روز فرس��وده تر می شد 
چنان كه در 8 ماه می  1830 اس��تعفا كرد. در سی ام 
آن ماه اكوادور نيز از كلمبيای بزرگ جدا شد. در 17 
دسامبر 1830 بوليوار در شهر »سانتامارتا« در كلمبيا 
درگذشت. نخستين رئيس جمهوری ونزوئال پس از جدا 
شدن از كلمبيای بزرگ ژنرال »خوزه آنتونيو پائز« بود. 
ونزوئال از سرزمين های ناهمگون، ناسازگار و دور از هم 
تشكيل شده است. از همين رو، تاريخ آن كشور پس از 
جدا شدن از كلمبيای بزرگ تا چند سالی پس از جنگ 
جهانی دوم به طوركلی با بی ثباتی سياسی و ديكتاتوری 
مش��خص مي شود. از 1958 رفته رفته دموكراسی در 
آن كش��ور جايگير شد. با اين حال، حزب كمونيست 
ممنوع بود. در دو دهه 1960 و 1970جنبش  چريكی 
كمونيس��تی در ونزوئال نيز به راه افتاد. در دهه 1980 
ائتالفی از راست گرايان بر آن كشور حكم راند. در فوريه 
1989 شورشی در كاراكاس و پيرامون آن در اعتراض به 
گرانی و اصالحات اقتصادی الهام يافته از نئوليبراليسم 

به پا خاست كه ارتش آن را سركوب كرد. 
 بي��ش از 3000 نفر جان باختند. در 1992 كودتای 
نظامی »هوگو چاوز« به شكست انجاميد. او در 1997 
با الهام از آموزش های بوليوار حزب »جنبش جمهوری 
پنجم« را بنيان گذاشت و در 1998به رياست جمهوری 
آن كشور انتخاب شد. چاوز در مارس 2013 درگذشت. 
او به اعتبار منابع طبيعی ونزوئال به يک رشته اصالحات 
اجتماعی دست زد بی آنكه پايه های توسعه پايدار را در 

كشورش استوار كند. 

آن »ونيز كوچک« و اين »مصيبت بزرگ«

شيلی، ببر آمريکای التين است
سال های اخير برای شيلی آن قدر هم ببرسان 
نبوده اس��ت. قيمت مس از سال 2014 سقوط 
ش��ديدی را تجربه كرد و اين كااليی اس��ت كه 

شيلی صادركننده بزرگ آن به شمار می آيد.
 ميچ��ل باچله رئيس جمه��وری چپ گرای 
شيلی در فاصله س��ال های 2014 تا 2018، 
كده��ای مالياتی را بازنويس��ی و اتحاديه های 
كارگ��ری را تقويت كرد و به دنبال آن قوانين 
جديدی وضع كرد. اين زن يک هدف داشت: 
كاه��ش نابراب��ری، و در عين حال ب��ه دنبال 
كسب وكار آرام هم بود. سرمايه گذاری ها برای 
چهار س��ال متوالی كاهش پيدا كردند. رشد 

اقتصادی از متوس��ط 5درصد در دوران پس 
از پينوشه به حدود 1.7 درصد در فاصله های 

سال های 2013 تا 2017 رسيد. 

 ماه مارس بود كه سباستين پينيه را قدرت را از 
خانم باچله گرفت. زير دست او اقتصاد رفته رفته 
جان گرفت. امسال رشد توليد ناخالص داخلی در 
سه ماهه دوم سال به 5. 3درصد رسيد كه بسيار 
باالتر از همين بازه زمانی در سال گذشته است.

اين رش��د س��ريع ترين رش��د اقتص��ادی از 
زم��ان رياس��ت جمهوری او در دوره نخس��ت 
در فاصل��ه س��ال های 2010 تا 2014 اس��ت. 
سرمايه گذاری های 1.7 درصد افزايش پيدا كرد. 
بانک های مركزی هم پيش بينی خود را درباره 
رشد اقتصادی امسال به 4 تا 4.5 درصد رساندند 

يعنی آن را افزايش دادند. 
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 ش��يلی به عنوان بزرگترين صادركننده های مس به 
همراه نروژ از جمله كش��ورهايی است كه نمونه موفق 
از كش��ورهای غنی از منابع طبيعی و صادر كننده كاال 

محسوب مي شود. 
 قواعد مالی شيلی برای بودجه دولت مركزی در سال 
2000 تعريف و توسط وزير دارايی در سال 2001 اجرا 
شد. اين قاعده در معرض تغييرات زيادی قرار گرفت اما 
ويژگی های اصلی آن بدون تغيير باقی ماند به طوری كه، 
اين قاعده به وسيله دولت های مختلف در اين كشور به 

كار گرفته شده است. 
 تشكيل كميته مستقل جهت پيش بينی و ارائه مشاوره 
درخصوص روند آتی GDP  )برای پنج سال آينده( در 
آگوست سال )2001(، تشكيل كميته مشاوره ای برای 
تعيين قيمت كوتاه مدت و بلندمدت مس جهت تبيين 
در قوانين بودجه )برای مدت 10 سال( در سپتامبر سال 
)2001(، طراحی متدولوژی قاعده تراز بودجه ساختاری 
و راهنمای عملياتی برای دس��تيابی به هدف اين قاعده 
در آگوس��ت س��ال )2004( و در نهاي��ت تغيير مبنای 
حس��ابداری از نقدی به تعهدی در فوريه سال )2004( 
ازجمله اصالحات و تغييرات زيرساختی برای عملياتی 

نمودن قاعده مالی مذكور بودند. 
 GDP عالوه بر موارد فوق، محاسبه سه كشش شكاف 
درآمد مالياتی غيرمعدنی، كشش قيمت مس و موليبدنيم 
درآمدهای معدنی به عنوان مبانی پايه ای در قواعد مالی 

در نظر گرفته شده است. 
 هدف قواعد مالی شيلی، برقراری پايداری بودجه ای 
و ثبات اقتصاد كالن اس��ت. پايداری بودجه ای از طريق 
تعهد به قاعده تراز بودجه ساختاری تضمين مي شود و 
ثبات اقتصاد كالن با تعهد به مديريت و كنترل مخارج 
دولتی با پياده سازی قاعده درآمد برقرار مي شود. به گونه ای 
كه هدف از اتخاذ قاعده درآمد، كنترل برداش��ت دولت 

از مازاد درآمدهای حاص��ل از صادرات مس و پس انداز 
آن در دو صن��دوق ثروت ملی با نام های صندوق ثبات 
اقتصادی و اجتماعی و صندوق ذخيره بازنشستگی است 
تا در شرايط خاص اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و 

يا برای نسل های آتی ذخيره شوند. 
 ،OEC  قواعد مالی ش��يلی توانسته اس��ت تأئيديه 
صن��دوق بين المللی پول و كميس��يون اروپا را دريافت 
كند. نكته جالب آن اس��ت كه ش��يلی بر خالف س��اير 
كشورهای دارای قواعد مالی، تبصره و ماده قانونی برای 
ع��دم اجرای قواعد تصويب نك��رده و تحريم هايی برای 
نقض قانون و انحرافات از قانون وضع نكرده اس��ت. اما 
شفافيت و پاسخگويی دولت ها و همچنين پايبندی آنها 
به پياده سازی قواعد مذكور باعث شده است تا دولت  و 
مجلس اين كشور بر اساس اهداف تبيين شده در قواعد 

مذكور گام بردارند. 
 متغير هدف در قاعده مالی تراز بودجه ساختاری، برای 
هفت سال ابتدايی پياده سازی قاعده مذكور نسبت يک 
درصد از GDP تعيين ش��د. منطق اتخاذ اين رويكرد 
محافظه كارانه، نياز به ذخيره مثبت دولت مركزی برای 
تأمين بدهی های بازنشس��تگی دولتی و تأمين مجدد 

س��رمايه بانک مركزی شيلی و تأمين مالی بدهی های 
مختلف دولت از جمله يارانه بازنشستگی بود. اين نسبت 
در س��ال 2008 به رقم 0٫5 درصد و در س��ال 2009 
 پس از مواجه شدن با يک ركود داخلی ناشی از بحران 
بين المللی، اين هدف به صفر درصد كاهش يافت. دولت 
در دوره 2014-2010، م��اده قان��ون ديگری به قاعده 
مذكور درخصوص ضد چرخه ای بودن هدف اضافه نمود 
و مقرر گرديد قاعده مالی تراز تعديل شده به يک قاعده 
تراز ساختاری مبتنی بر برآورد درآمد دائمی دولت تغيير 
يابد و تعديل ها برای تمام متغيرهای مالی دولت، از جمله 
نرخ ه��ای مالياتی و درآمد دول��ت از دارايی های مالی و 

غيرمالی در نظر گرفته شوند. 
 به طور مثال، دولت شيلی در خصوص ميزان استفاده از 
درآمد حاصل از مس نيز تغييراتی را در مقررات و قوانين 
مالی انجام داد. برای درآمدهای مالياتی حاصل از فروش 
و صادرات مس و موليبديوم، تعديل هايی را بر اس��اس 
چرخه های تجاری در سال 2005 در نظر گرفت. بر اساس 
اين تعديل ها، تغييراتی درخصوص راهنمايی های عملياتی 
قواع��د مالی صورت پذيرفت كه از آن جمله می توان به 
تعديل درآمدهای مالياتی، وصول بهره دارايی های دولت 
 و همچنين درآمدهای حاص��ل از دارايی های غيرمالی 

بر اساس چرخه های تجاری اشاره نمود. 
  عملياتی نم��ودن قاعده تراز بودج��ه ضد چرخه ای 
بر اساس اهداف تبيين شده با تأييد كميته های مشاور 
موجب گرديد جريان های ب��زرگ پس انداز برای دولت 
شيلی فراهم آيد. شرايطی كه بسياری از كشورهای غنی 
از مناب��ع طبيعی و صادر كننده كاال تمايل به انجام آن 
دارند ولی هيچگاه بر اساس راهنمايی های عملياتی تعريف 
شده برای رسيدن به اهداف مذكور گام برنمی دارند و با 
وجود تعريف قواعد مالی، همواره در اجرايی نمودن آن 

انحراف دارند. 

شيلی، برعکس ونزوئال

  بازگشت ببر آمريکای التين به روزهای باشکوه
 اما ببر آمريكای التين هنوز به روزهای پرشكوهش 
بازنگشته  است. بخشی از رشد اقتصادی به دليل بهبود 
قيمت جهانی مس اس��ت. ظرفيت رشد كه به معنای 
ظرفيت رشد اقتصادی بدون فشار تورم است، تنها حدود 
3درصد است. در 15ماه گذشته سه اعتباردهنده بزرگ 
ش��يلی ميزان بدهی های خود را از اين كشور كاهش 
داده اند. البته اين موسسه های اعتباردهنده اين نگرانی 
را دارند كه شيلی نتواند با آن سرعت مطلوب بدهی های 

خود را صاف كند. 
 جمعيت ش��يلی در حال پير شدن است و بسياری 
از زنان و جوانان در حال مهاجرت كردن هس��تند به 
همين خاطر نيروی كار در اين كشور در حال كاهش 
يافتن است. با اين حال توليد همچنان به همان شكل 

سابق برقرار است و متأسفانه سطح آن پايين است. اين 
امر باعث مي شود رشد اقتصادی به حد مطلوب نرسد. 
به همين خاطر اس��ت كه رويای تبديل شدن شيلی 
به يک اقتصاد توس��عه يافته بزرگ قدری دور و بعيد 
به نظر می رسد. مهم ترين چالش برای اين كشور اين 
اس��ت كه در تله طبقه درآمد پايين يا درآمد متوسط 
نيفتد. اين نظری است كه بسياری از اقتصاددان ها نيز 

بر آن تأكيد دارند. 
 رأی دهنده ها به پينيه را رأی دادند؛ فردی ميلياردر 
كه خودش اهل كسب وكار است؛ آن ها می خواهند اين 
فرد شيلی را از تله بيرون بياورد و به مسيری درست 
هدايت كند. برخی می گويند او قدری كند عمل كرده 
و موفق نشده آن طور كه بايد چرخ اقتصاد را به گردش 
درآورد. به هر حال آن ها منتقد هستند و به وضعيت 

موجود نقد دارند. اما او از نخستين طرح ها و برنامه های 
اصالحی خود پرده برداری كرده است. او قصد دارد يک 
خانه تكانی حسابی در اقتصاد اين كشور به پا كند. او 
معتقد اس��ت توافق و اجماع نظر در زمينه اقتصاد در 
شيلی وجود نداشته و اين همان چيزی است كه قصد 
دارد به اقتصاد كشورش بازگرداند. به هر حال هنوز كه 
نه شغل زيادی ايجاد شده و نه رشد اقتصادی آن طور 
كه بايد تكان خورده اما برنامه های او مي تواند آغازگر 
مرحله نوينی برای حيات اقتصادی اين ببر در آمريكای 
التين باشد. شايد با مقاومت ها و مخالفت هايی همراه 
شود اما بدون ترديد مي تواند اقتصاد را به مسير خوبی 
هدايت كند و آن را از افتادن در تله درآمد متوسط نجات 
بدهد. پينيه را خودش اهل كسب وكار است، شايد بتواند 

اقتصاد كشورش را هم نجات بدهد. 
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کاراکاس

آقای هرنار گارسن بزرگترين توليدكننده گيالس می گويد ميوه های شيرين كوچک 
مثل گيالس براثر بارش باران و تگرگ يا جابه جايی نادرست به راحتی آسيب می بينند. 
اين ميوه ها بايد با دست برداشت شوند و جداگانه برای فروش آماده شوند و تالش در اين 

زمينه به نتيجه رسيده است. 
 آقای گارسن كه هم اكنون به پدر گيالس شيلی مشهور شده ، سرپرست نمايندگی های 
مشتری های چينی را به سوی جنوب سانتياگو راهنمايی كرده و به دليل عالقه مندی مردم 
چين به گيالس شركت توليد ميوه گارسنا به يكی از بزرگترين توليدكننده های ميوه در 

جهان تبديل شده است. 
 توليد محصول در اين ش��ركت در 15 س��ال 25 برابر افزايش داشته و سبب شده در 
كشور شيلی صنعت پررونق و جديدی زاد و رشد يابد. تقاضای مناسب در بازار و كمک 
دولت شيلی سبب عبور شيلی از كشورهای با درآمد متوسط شده است. باغداران شيليايی 
خوش شانس هستند كه برداشت گيالس در نيمه جنوبی آن ، درست قبل از سال نو در 
چين فرا می رسد. مصرف كنندگان رو به رشد در چين دوست دارند در سال نو به دوستان 
و خانواده های خود گيالس هديه دهند زيرا قرمزی و گردی گيالس برای آن ها نمادی از 
سرسبزی و موفقيت است.  گيالس از كشور شيلی در جعبه های زيبای 5 كيلويی صادر 
مي شود و در بازار در مقايسه با ميوه های ديگر به عنوان محصول لوكس عرضه مي شود به 

اين معنی كه اين گيالس ها از كيفيت برتری برخوردارند و ناز پرورده هستند. 
چند هفته پيش  در يک شركت كوچک با نام گرينكس دستگاهی 3.2 ميليون دالری 
هوشمند راه اندازی شد. اين دستگاه ميوه ها را شسته و سپس به كانال های مجزا هدايت 
می كند در آنجا ساقه ها جدا می شوند لوئيس داليت تكنيسين جوان كه از اين دستگاه 
نگهداری می كند گفت ، اين دستگاه مي تواند گيالس ها را بر اساس رنگ ، شكل ، وزن و 
زده هايی كه دارند مرتب كند و حدود 15 درصد از ميوه ها به عنوان ميوه نامرغوب جدا 
مي شود و در بازار محلی به فروش می رسد اين دستگاه فقط برای شش هفته يا بيشتر 
در هر س��ال استفاده مي شود. اس��تفاده از فرصت بازار چين نيازمند نوآوری است. انواع 
جديد و ش��يوه های بهتر كش��اورزی مانند كاشت با حجم باال وجود دارد. ميوه كارسس 
، در زمس��تان به وس��يله فن های غول پيكر درختان را گرم می كنند. از آنجا كه رطوبت 
سبب كاهش مرغوبيت گيالس مي شود پس از باران های شديد به وسيله كشش هوا با 
كمک هليكوپتر گيالس ها را خشک می كنند. آقای گارسن بيشترين تغييررا در تداركات 
ايجادكرده است. به طور مثال او برای بسته بندی محصوالت خود كيسه های پالستيكی 
كه هوای داخل آن ها تنظيم می شد از اياالت متحده وارد كرد )در حال حاضر اين كيسه ها 

در شيلی توليد مي شود.(
 در مقايسه با گذشته كه مسير كشتی از شيلی به چين 40 روزطول می كشيد هم اكنون 
مدت زمان طی كردن اين مسيربه 22 روز رسيده است. به دليل تقاضای چين در سال 
2018 صادرات شيلی به ارزش 1.1 ميليارد دالر بود كه ارزش آن نسبت به سال 2017 دو 
برابر و همچنين ارزش آن دو سوم بهترين نوشيدنی صادراتی بوده است. به دليل تقاضای 
اين محصول در چين آقای گارسن با اطمينان می گويد كه صادرات گيالس شيلی |در پنج 
سال آينده مي تواند دو برابر شود. اين خبر بسيار خوبی است اگر شيلی بخواهد به يک كشور 
پيشرفته تبديل شود بايد وابستگی به مس كه حدود نيمی ازارزش صادرات آن را تامين 

می كند را كاهش دهد وتوليد محصوالتی با ارزش بيشتر را گسترش دهد.  

 از روزی ك��ه كليد اصالح خواهی در كاراكاس زده ش��د تا هوگو چاوز نتواند برای 
سومين بار رئيس جمهور ونزوئال شود تا همين چند روز پيش كه خوان گوآيدو، رئيس 
پارلم��ان و رهبر مخالفان آقای مادورو خود را رئيس جمهوری موقت ونزوئال اعالم و 
تأكيد كرده است برای مقابله با انتخابات غيرقانونی سال گذشته كه به پيروزی مجدد 
آقای مادورو انجاميد، انتخاباتی آزاد و زودهنگام برگزار خواهد كرد اين كشور چنين 

روزهای عجيبی را تجربه نكرده بود. 
 اين روزها دو رئيس جمهور در كاراكاس حاضرند وجهان نيز دوتكه ش��ده و هر 
تكه آن از يک رئيس جمهور حمايت می كند. اما مادورو كه جانش��ين چاوزش��ده و 
در روزهای تازه س��پری شده در منگنه نيروهای مخالف و كشورهای بزرگ جهان 
قراردارد رفتارهای نويی را به نمايش گذاشته است. او برای نخستين بار از 2003 
تا امروز ، نرخ بازار آزاد را به رسميت شناخت و با راه اندازی سامانه معامالتی تحت 
نظارت بانک مركزی اين كش��ور، نرخ آزاد هر دالر آمريكا را 3 هزار و 200 بوليوار 
اعالم شده است. نرخی كه نزديک به نرخ 3 هزار و 188 بوليوار است كه از سوی 
سايت »دالرتودی« منتشر شده و مبنای نرخ گذاری در بازار آزاد ارز است. در حال 
حاضر داد و س��تد آزاد ارز از طريق س��امانه تحت مديريت شركت »اينتربانكس« 
انجام مي شود. اين شركت خصوصی با مجوز بانک مركزی ونزئال فعال است و نقش 
واسطه خريد و فروش ارز مورد نياز بانک ها را ايفاء می كند. البته اين شركت مدعی 
است كه نرخ ارائه شده بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود. ادعايی كه از سال 
2003 ميالدی تاكنون در اقتصاد ونزوئال بی س��ابقه اس��ت. چرا كه طی اين مدت 
دولت ونزوئال معامله آزاد ارز را ممنوع كرده بود و به همين دليل دسترس��ی افراد 
و شركت های خصوصی به ارز بسيار محدود و دشوار شده بود. در چنين شرايطی 
بخشی از تقاضای ارز در ونزوئال به بازار آزاد كه دولت آن را به رسميت نمی شناسد و 
بازار سياه لقب داده، منتقل شده بود. نرخ ارز در اين بازار گاه تا 30 برابر باالتر از نرخ 
رسمی می رسيد. با اين وجود دولت همچنان نرخ برابری بوليوار در برابر دالر آمريكا 
را به طور مصنوعی ثابت نگاه می داشت. دولت نيكالس مادورو در راستای مبارزه با 
بازار سياه ارز، ماه آوريل گذشته يكی از صراف های غيررسمی را به اتهام »تروريسم 
مالی« بازداشت و محاكمه كرد. تثبيت نرخ ارز همزمان با كاهش درآمدهای نفتی، 
اقتصاد ونزوئال را وارد دوره ای از قحطی و بحران بی سابقه كرده است. به طوری كه 
صندوق بين المللی پول پيش بينی كرده كه نرخ تورم در اين كش��ور تا پايان سال 

2019 ميالدی به 10 ميليون درصد برسد.  

 سواربر تانک های روسی
 نيكالس مادورو، رئيس جمهوری ونزوئال اما يک روز قبل از آزادكردن دادوستد آزاد دالر 
با بوليوار ونزوئال با بازديد از مانور ارتش اين كشور تالش كرد ضمن نمايش وفاداری ارتش 
به او، قدرت نظامی دولتش را به رخ كش��ورهايی بكش��د كه در روزهای گذشته خواستار 
برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئال شده بودند. در اين مانور كه در پورتو كابلو برگزار شد، 
ارتش ونزوئال بهره برداری از تجهيزات نظامی مدرن روس��ی از جمله پدافند ضدهوايی و 

تانک های پيشرفته دو منظوره آبی و خاكی را به نمايش گذاشتند. 

مادورو سوار بر تانک روسی دادوستد دالر را آزاد کرد

دالر در كاراكاس يک جا نمی ايستد
شيلی و گام های بلند
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تازه ترين آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بين المللی نشان می دهد ارزش 
توليد ناخالص داخلی اياالت متحده آمريكا در سال 2018 عددی معادل 20 هزار 
ميليارد دالر ش��ده اس��ت. اين رقم در حالی محقق ش��ده است كه توليد ناخالص 
داخلی چين با حدود 1.3 ميليارد جمعيت به 13 هزار ميليارد دالر رسيده است. 
 ژاپن، آلمان وانگلس��تان به مثابه قدرت های س��وم تا پنج��م جهان نيز به ترتيب

5، 4 و 4 هزار ميليارد دالر توليد ناخالص داخلی شان در سال 2018 بوده است. يک 
محاسبه ساده نشان می دهد ارزش توليد ناخالص داخلی آمريكا بيش از توليد ناخالص 
داخلی 3 غول اروپايی يعنی انگلستان، فرانسه وآلمان و حتی ايتاليا است. تفاوت و 
اختالف چشمگير اقتصاد اياالت متحده آمريكا تنها در اين شاخص خالصه نمي شود. 
اين كشور نيرومندترين پول دنيا را دارد و با استفاده از قدرت دالر بر بازارهای پولی 
دنيا حكمرانی می كند. هر كشور بزرگ و كوكچی در دنيا تالش می كند بخشی از 
ذخاير ارزی خود را به دالر نگه دارد و چون به نظر می رسد آخرين پولی است كه 
احتمال رنگ باختن آن وجود دارد. ش��مار قابل اعتنايی از تكنولوژی های نظامی،  
اطالعاتی و حتی صنعت مدرن اكنون در تملک ش��ركت های كوه پيكر آمريكايی 

اس��ت وارتش اين كش��ور قادر است با بزرگترين ارتش های دنيا مقابله كند. قدرت 
خالص آمريكايی ها در مقايسه با قدرت خالص هر كشوری قابل مقايسه نيست و تا 
روزی كه دنيا بر همين مدار می چرخد، نظام سياسی آمريكاست كه جهان را شكل 
و ماهيت می دهد. بنابراين آشنايی با اراده،  خواست و تقاضای اين كشور نسبت به 
جهان برای همه مهم است. ايرانيان شامل حكومت، دولت و ملت به داليل گوناگون 
يكی از جامعه هايی هس��تند كه با آمريكا در حال نبرد مس��تقيم اند و از پيشگامان 
تضعيف قدرت آمريكا به حساب می آيند. هم اكنون ايران تنها كشوری در دنياست 
كه زير ضرب تحريم اقتصادی و يورش سياسی آمريكا قرار دارد. به اين ترتيب درك 
تحوالت دنيای آينده از نگاه آمريكايی ها يک ضرورت تمام عيار اس��ت. با توجه به 
نكات در پيش گفته شده بخش هايی از راهبرد امنيتی آمريكا برای دنيای فردا را 
آورده ايم. يادآور می شويم آنچه می خوانيد رويای آمريكايی است و هيچ دليل ندارد 
كه اين رويا در عمل محقق شود. كشورهايی مثل چين، روسيه و حتی هند در سطح 
اقتصادهای بزرگ و همچنين اتحاديه اروپا و در آسيا نيز ايران، كره شمالی و كشورها 

و احزاب گوناگون تالش می كنند رويای آمريكايی محقق نشود.

رد
هب

را

رويای آمريکايی
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اقتصاد قوي مدافع مردم آمريكا خواهد بود، حامي سبک 
زندگي ما خواهد بود و قدرت آمريكا را بيشتر خواهد كرد. 
كارگران آمريكايي 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 رويه هاي ناعادالنه تجارت خارجي فعاليت كنند. 
اقتصاد نوآورانه و در حال رش��د به آمريكا 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 آمريكا را احيا كنيم. طي چند دهه، كارخانه ها، 
شركت ها و مشاغل آمريكايي به خارج منتقل شدند. بعد از 
بحران اقتصادي 2008 ترديد جايگزين اعتماد شده است. 
خطرگريزي و قوانين و دست پاگير جايگزين سرمايه گذاري 
و كارآفريني ش��ده است. بهبود اقتصادي، رشد ضعيفي در 
درآمدهاي ايجاد كرد. كس��ري تجاري آمريكا در اثر عوامل 

متعددي ازجمله رويه هاي ناعادالنه تجارت بيشتر شد.
آمريكا به مدت 70 سال، از راهبردي استقبال كرد كه بر 
اين فرض استوار بود: رهبري يک نظام اقتصادي بين المللي 
ريشه در اصول آمريكايي همچون همكاري متقابل، بازارهاي 
آزاد و تج��ارت آزاد دارد كه مناف��ع اقتصادي و امنيتي ما 
را تأمي��ن مي كن��د. آمريكا 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 بين المللي 

و حذف نقاط اصطكاكي فراهم س��اخت كه موجب بروز دو 
جنگ جهاني شده بود.

اي��ن نظام اقتصادي همچنان منافع ما را تأمين مي كند، 
اما بايد اصالح شود تا بتواند به رونق و پيشرفت كارگرانمان 
كم��ک كند، از ن��وآوري ما حفاظت كند و منعكس كننده 
اصولي باشد كه بر پايه ها آن بنا نهاده شد. شركاي تجاري و 
موسسات بين المللي براي رسيدگي به عدم موازنه تجاري كار 
بيشتري مي توانند انجام دهند و مجموعه قوانين و مقررات 

را محترم شمرده و اجرا كنند.
امروزه، رفاه و امنيت آمريكا به واسطه رقابتي اقتصادي به 
چالش كشيده شده است كه در يک بستر گسترده راهبردي 
در حال كنش است. آمريكا با توسعه نظام تجارت آزاد به اين 
اميد به كشورهايي كمک كرد كه ارزش هايشان با ما يكي 
نيست تا اين كشورها رويه هاي اقتصادي و سياسي خود را 
ليبرال سازند و منافع مناسبي به آمريكا برسانند. تجربه نشان 
مي دهد كه اين كشورها بدون اصالحات عمده در سياست و 
اقتصادشان، موسسات اقتصادي كليدي را تحريف و تضعيف 
مي كنند. اين كش��ورها شعار تجارت آزاد سر مي دهند و از 
مزاياي آن بهره مي گيرند، 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 مي كنيم. 
آنه��ا كه در اين اقدام به ما ملحق مي ش��وند، نزديک ترين 
شركاي اقتصادي ما خواهند شد، اما آمريكا ديگر چشمش را 
به روي نقض ها، تخلف ها، فريب ها و تهاجم اقتصادي نخواهد 

بست. ما بايد با متحدان و شركاي همفكر و همسوي خود 
همكاري كنيم تا مطمئن شويم كه اصولمان غالب مي شود و 
قوانين به گونه اي اجرا مي شوند كه اقتصادمان رونق پيدا كند.

آمريكا راهبردي اقتصادي را پي خواهد گرفت كه اقتصاد 
داخل��ي را احيا و تقويت كند، به نف��ع كارگران آمريكايي 
باش��د، بنيان تولي��دي و صنعتي كش��ور را احيا و تقويت 
كند، ايجادكننده ش��غل هايي 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 
بين المللي مناسب و متقابل، امنيت ما را افزايش خواهد داد 

و باعث افزايش رفاه و صلح در جهان خواهد شد.

 احيا و تقويت اقتصاد داخلي
چالش هاي 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 2008 تاكنون اندك بوده است. 
در پنج سال اخير، رشد توليد ناخالص داخلي به ندرت به 
باالي 2 درصد رس��يده و دس��تمزدها دچار ركود شده اند. 
هرچند با س��رعت پايين، اما ماليات ه��ا افزايش يافته اند، 
هزينه بيمه س��المت و داروهاي تجويزي افزايش داش��ته 
است. هزينه تحصيل خيلي بيشتر از تورم افزايش يافته كه 
موجب افزايش بدهي دانشجويان شده است. رشد بهره وري 
به سطحي سقوط كرده كه در دهه هاي اخير بي سابقه است.

ركن دوم: گسترش رفاه آمريکايي
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نفوذ قابل توجه دولت در اقتصاد باعث كاهش سرعت رشد 
و كندي در ايجاد شغل شده است. مقررات و سياست هاي 
مالياتي شركت ها، كسب و كارها را تشويق به سرمايه گذاري 
در خارج از مرزها كرده است و شركت هاي آمريكايي را در 
مقابل رقباي داخلي دست خالي مي گذارد. قوانين اضافي به 
كسب وكارهاي كوچک فشار تحميل مي كند. قوانين بانكي، 
تشكيل بانک جديد را با مشكل مواجه ساخت و باعث بسته 
شدن صدها بانک كوچک شد. مقررات، دسترسي مشتريان 
به اعتبارات را كاهش داده اس��ت. قوانين محيط زيس��تي 
و زيربناي��ي مانع تجارت انرژي آمري��كا و ايجاد پروژه هاي 

زيربنايي جديد مي شود. 
به عالوه، وضعيت ضعيف زيرساخت فيزيكي ما اقتصاد را 
نابود كرد، سودآوري بنگاه هاي كوچک آمريكايي را كاهش 
داد و بهره وري كارگران آمريكايي را كند ساخت. زيرساخت 
ديجيتالي آمريكا نيز عقب ماند. بهبود پهناي باند و حفاظت 
از آن در برابر حمالت سايبري براي حمايت و پشتيباني از 
رشد آمريكا در آينده نياز جدي است. معامالت اقتصادي و 
شخصي به دامنه هاي جهاني وابسته است و ايجاد ثروت به 

اينترنت ايمن و قابل اعتماد متكي است.
دول��ت ترامپ مصمم ب��ه احياي اقتصاد آمريكا اس��ت، 
پتانس��يل تمامي آمريكايي ها به كار گرفته خواهد ش��د و 
اعتماد به بازارهاي آزاد ما بازگردانده خواهد شد. گسترش 
رفاه آمريكايي موجب ايمن تر ش��دن آمريكا و پيشبرد نفوذ 

آمريكا در جهان خواهد شد.

 اقدامات اولويت دار
كاهش بار مقرراتي و نظارتي: وزارتخانه ها و كارگزاري هاي 
دولتي مقررات غيرضروري را لغو مي كنند، زيرا مانع رش��د 
مي ش��ود و هزينه هاي كسب و كار را افزايش مي دهد، مانع 
تحقيق و توسعه مي شود، كارفرما را از به كارگيري نيرو دلسرد 
مي كند و موجب كوچ كسب و كار داخلي به خارج از كشور 
مي ش��ود. ما كاهش مقررات را ب��ا حفاظت ها، حمايت ها و 

نظارتي كافي جبران خواهيم كرد.
گس��ترش اصالحات مالياتي: دولت ترامپ با كنگره براي 
تدوي��ن نظامنامه مالياتي س��اده، عادالنه تر و حامي رش��د 
همكاري خواهد كرد تا ايجاد مشاغل با دستمزد باال را تشويق 
كن��د و به خانواده هاي داراي درآمد متوس��ط معافيت هاي 
مالياتي بدهد. كاهش نرخ ماليات كس��ب و كار و سيس��تم 
سرزميني براي درآمدهاي دفاتر شركت هاي خارجي، توان 
رقابتي شركت هاي آمريكايي را تقويت و  آنها را تشويق خواهد 

كرد به داخل كشور بازگردند.
بهبود زيرساخت آمريكا: دولت فدرال و دولت هاي ايالتي 
با يكديگر با صنعت خصوصي براي بهبود فرودگاه ها، بندرها 
و آبراه ها، جاده ها و ريل ها، س��امانه حمل ونقل و ارتباطات 
همكاري خواهند ك��رد. آمريكا از برتري و مزيت راهبردي 
 خود به عنوان توليدكننده پيشرو گاز طبيعي براي تغيير در 
حمل ونق��ل و توليد اس��تفاده خواهد كرد. ما زيرس��اخت 
ديجيتالي آمريكا را با به كارگيري نسل پنجم اينترنت ايمن 
در سراس��ر كش��ور بهبود خواهيم بخشيد. اين پيشرفت ها 

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 20 تريليون دالر اس��ت و اين تهديدي جدي 
براي رفاه بلندمدت آمريكا و همين طور امنيت ملي است. با 
ايجاد محدوديت در هزينه هاي دولت فدرال، دولت كارآمدتر 
مي شود 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 برنامه هاي كارآموزي: ما از برنامه هاي توس��عه 
ني��روي كار و كارآم��وزي حمايت مي كنيم ك��ه كارگران 
آمريكايي را براي مشاغل با دستمزد باال در صنعت و علوم، 

فناوري، مهندسي و رياضيات در قرن 21 آماده مي سازد.

  گسترش مناسبات اقتصادي
متقابل، آزاد و عادالنه

 آمريكا به مدت چند دهه اجازه داده است تا رويه تجاري 
ناعادالنه رشد يابد. ديگر كشورها از دامپينگ، موانع تعرفه اي 
تبعيض آميز، انتقال اجباري فناوري، ظرفيت غيراقتصادي، 
يارانه ه��اي صنعتي و ديگر حمايت هاي دولتي و بنگاه هاي 
دولتي براي كسب برتري و مزيت اقتصادي استفاده كرده اند. 
اكنون، بايد با اين چالش ها مقابله كنيم. ما به طور مستمر 
به كسري هاي تجاري رسيدگي خواهيم كرد، موانع تجاري را 
بر خواهيم چيد و فرصت هاي جديدي براي افزايش صادرات 
در اختي��ار آمريكايي ها قرار خواهيم داد. آمريكا تجارتي را 
گسترش خواهد داد كه عادالنه تر باشد تا كارگران و صنايع 
آمريكايي فرصت هاي بيشتري براي رقابت در عرصه تجارت 
داشته باش��ند. ما مخالف بلوك هاي تجاري مركانتاليستي 
بس��ته هستيم. با تقويت نظام تجارت بين المللي و تشويق 
ديگر كش��ورها به پذيرش سياست هاي بازار آزاد، مي توانيم 

رفاه مان را گسترش دهيم.
آمريكا بين رقابت اقتصادي با ديگر كش��ورهايي كه اصل 
بازار آزاد و عادالنه را رعايت مي كنند و رقابت با كشورهايي 
كه اهتمام اندكي به اين اصول دارند، تمايز قائل است. ما با 
دولت هاي همفكر و همسو در قلمرو اقتصادي، به ويژه جايي 
كه كس��ري موازنه تجاري وجود دارد، رقابت خواهيم كرد، 
ضمن اينكه اعتقاد داريم رقابت وقتي سالم است كه كشورها 
ارزش هاي مشترك دارند و مناسبات عادالنه و متقابل برقرار 
مي كنند. آمريكا در برابر كشورهايي كه مقررات را به منظور 
كسب برتري و مزيت نقض مي كنند، اقدامات عملي خواهد 
داشت. آمريكا با دموكراسي هاي صنعتي و ديگر دولت هاي 
همفكر و همسو براي دفاع در برابر تهاجم اقتصادي در تمامي 
اش��كال آنكه امنيت و رفاه مش��تركمان را تهديد مي كند، 

تعامل خواهد كرد.

 اقدامات اولويت دار 
پذيرش موافقتنامه هاي جديد سرمايه گذاري و تجارت و 
اصالح موافقتنامه هاي موجود: آمريكا موافقت نامه هاي تجارت 
و سرمايه گذاري دوجانبه را با كشورهايي كه به تجارت متقابل 

و عادالنه متعهد هستند، پي خواهد گرفت و موافقتنامه هاي 
موج��ود را اصالح خواهد كرد تا اطمينان حاصل ش��ود كه 
مطابق اصول يادشده هس��تند. موافقت ها نامه بايد پايبند 
به استانداردهاي باال در مالكيت معنوي، تجارت ديجيتالي، 

كشاورزي، كار و محيط زيست باشد.
مقابل��ه با رويه هاي تج��اري غيرعادالنه: آمريكا با تمامي 
ش��كل هاي رويه هاي تجاري غيرعادالنه مقابله خواهد كرد 
كه بازارها را با استفاده از هر كدام از ابزارهاي نامناسب )از 

گفت وگوها گرفته تا ابزارهاي اجرايي( تخريب مي كنند.
مقابله با فساد خارجي: آمريكا با استفاده از ابزار اقتصادي 
و ديپلماتيک 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��ركت هاي 
آمريكاي��ي بتوانند به طور مناس��ب در فضاي كس��ب و كار 

شفاف به رقابت بپردازند.
همكاري با ش��ركاي همفكر و همس��و: آمريكا 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 تالش هاي چندجانبه براي تضمين شفافيت و 
پايبندي به استانداردهاي بين المللي در پروژه هاي تجاري و 

سرمايه گذاري تأكيد خواهيم كرد.
تسهيل فرصت هاي جديد براي بازار: آمريكا با كشورهايي 
كه بازارهاي صادراتي ايجاد مي كنند، همكاري خواهد كرد، 
رقابت بازار آزاد را گس��ترش خواهد داد و بخش خصوصي 
را به رش��د تش��ويق خواهد كرد. م��ا فرصت هاي تجارت و 
س��رمايه گذاري را توس��عه خواهيم داد و بازارهاي توليدات 

آمريكايي را گسترش خواهيم داد.

 پيشتازي در تحقيقات، فناوري
اختراع و نوآوري

آمريكا 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 رقابتي مان، آمريكا 
فناوري هاي نوظهوري )همچون عل��وم داده ها، رمزنگاري، 
فناوري ه��اي خودكار، اصالح ژن، نانو فناوري، فناوري هاي 
رايانه اي پيش��رفته و ه��وش مصنوعي( را كه براي رش��د 
اقتصادي و امنيت حياتي هستند، اولويت بندي خواهد كرد؛ 
از خودروهاي خودران گرفته تا تسليحات خودكار و به ويژه 

هوش مصنوعي در حال پيشرفت است.
آمري��كا بايد به ج��ذب و جلب ن��وآوري و اختراع، 
ذهن هاي 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��رفت هاي تدريج��ي تا موفقيت هاي 
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 سرمايه گذاري كند.
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 اقدامات اولويت دار
فهم علوم و تکنولوژي جهاني: براي حفظ برتري 
آمريكا بر رقبا، كارگزاري هاي دولتي كشور بايد فهم خود 
را از رونده��اي علوم و فناوري جهان و اينكه چگونه به 
برنامه ها و راهبردهاي آمريكا كمک هاي آن را تضعيف 

مي كنند، افزايش دهند.
جذب و حفظ مخترعان و مبتکران: دولت آمريكا 
بايد همكاري خود را با صنعت و دانشگاه بهبود بخشد. 
ما موانع موجود بر سر راه استفاده كامل از كارگزاري هاي 
ف��درال را برط��رف خواهي��م كرد و مش��وق ها را براي 
به كارگي��ري و حفظ كاركنان برنامه فدرال موس��م به 
علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات افزايش خواهيم داد. 
ابتكارها شامل به كارگيري 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 تكنسين ها در 

خدمات رساني ايجاد كنيم.
به کارگیري س�رمایه و دان�ش بخش خصوصي 
براي توس�عه: دولت آمريكا از دان��ش و مهارت فني 
بخش خصوصي و ظرفيت هاي تحقيق و توسعه به طور 
موثرتر استفاده خواهد كرد. صنعت خصوصي بسياري 
از فناوري هايي را در اختيار دارد كه آمريكا براي پيشبرد 
اهداف امنيت ملي بدان متكي است. وزارت دفاع و ديگر 
كارگزاري ه��اي دولتي با ش��ركت هاي آمريكايي براي 
كمک به سازگارسازي بخش خصوصي و منابع تحقيق 
و توسعه با اولويت هاي امنيت ملي مشاركت راهبردي 

خواهند داشت.
ابداعات و ابتکارات سریع میداني: اياالت متحده 
بايد عنصر شگفتي آفريني و ميداني فناوري هاي جديد 
كه همپاي صنايع نوين باشد، بازيابد. كارگزاري هاي 
دولت بايد از روند تحقيق و توسعه به سوي رويكردي 
حرك��ت كنند كه قابليت عملياتي ش��دن و پذيرش 

ريسک داشته باشد.

 گسترش و حفاظت از بنيان نوآورانه امنيت 
فضاي كس��ب و كار آمريكا و نظام هاي حقوقي و نظارتي 
تش��ويق به ريس��ک پذيري مي كند. ما ملتي سختكوش، با 
روياهاي بزرگ هس��تيم كه هرگز تس��ليم نمي ش��ويم. هر 
كش��وري چنين ويژگي هايي ندارد. بلك��ه برعكس برخي 
كشورها دست به سرقت مي زنند يا به شكل غيرقانوني دانش 
و مالكيت معنوي آمريكا را كه به س��ختي به دس��ت آمده، 
كسب مي كنند تا ضعف نظام مند داخلي خود را جبران كنند.

هر س��ال رقبايي همچون چين مالكيت معنوي و دانش 
آمريكا را به ارزش ميلياردها دالر س��رقت مي كنند. سرقت 
فناوري اختصاص��ي و ايده هاي اوليه به رقبا اجازه مي دهد 
به طور ناعادالنه به نوآوري هاي جوامع آزاد دسترسي داشته 
باش��ند و از  آنها استفاده كنند. طي سال ها رقبا از ابزارهاي 
پيچيده در قالب شكل هاي جنگ اقتصادي سايبري و ديگر 
فعاليت هاي مخرب براي تضعيف كس��ب و كار و اقتصاد ما 
استفاده كرده اند. عالوه بر اين ابزارهاي غيرقانوني، برخي از 
كنشگران جهت جبران نواقص خود و تضعيف مزيت رقابتي 
آمريكا در بلندمدت به طور عمده از انتقال هاي مشروع، قانوني 
و مناس��بات براي دسترسي به دانش، مهارت و موارد ديگر 
استفاده مي كنند.ما بايد از بنيان نوآورانه امنيت ملي در برابر 
رقبا حمايت كنيم. بنيان نوآورانه امنيت ملي، شبكه آمريكايي 
دانش، ظرفيت ها و مردم شامل دانشگاهيان، آزمايشگاه هاي 
مل��ي و بخش خصوصي اس��ت كه ايده ها را ب��ه نوآوري و 
اكتشافات را به محصوالت و شركت هاي تجاري موفق تبديل 
مي كند و ش��يوه زندگي آمريكايي ه��ا را حفاظت و تقويت 
مي كن��د. نوابغ آمريكايي و نظ��ام آزادي كه  آنها را توانمند 
مي سازد، براي امنيت و سعادتمندي آمريكا حياتي هستند. 

 راهبرد در يک بافت منطقه ای
آمري��كا بايد رويكردهاي ما را ب��ا مناطق مختلف جهان 
تطابق دهد تا از منافع ملي آمريكا حمايت كند. ما نيازمند 
راهبردهاي منطقه ای يكپارچه هستيم كه ماهيت و دامنه 
تهديدها، شدت رقابت ها و وعده فرصت هاي در دسترس، همه 

را در بافت واقعيت هاي سياسي محلي، اقتصادي، اجتماعي و 
تاريخي تشخيص دهد.

تغيي��رات در توازن منطقه ای قدرت مي تواند پيامدهايي 
جهاني داشته باش��د و منافع آمريكا 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 حركت اند. چين 
و روس��يه مي خواهند قدرتش��ان را در سراسر جهان تزريق 
كنند، اما بيشتر با همسايگانشان در تعامل اند. كره شمالي 
و ايران نيز بزرگ ترين تهديد براي كس��اني هس��تند كه به 
آنها نزديک ترند، اما در حالي كه تس��ليحات ويرانگر اشاعه 
مي يابند و مناطق بيش��تر به هم پيوسته مي شوند، محدود 
كردن تهديدها دشوارتر مي شود و توازن هاي منطقه ای كه 
عليه آمريكا تغيير جهت دهد، ممكن است به هم پيوسته 

شود و امنيت ما را تهديد كند. 
آمري��كا بايد اراده و قابليت ها 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 
نزديک با متحدان و ش��ركا اس��ت، زي��را متحدان و 
شركا، قدرت آمريكا را افزايش و نفوذش را گسترش 
مي دهند. آنها در منافع و مسئوليت ما براي مقاومت 
در برابر گرايش هاي مستبدانه، ستيز با ايدئولوژي هاي 
افراطي و بازداشتن از تجاوز شريک هستند. در ديگر 
مناطق جهان ثبات و ضعف حكومت ها منافع آمريكا 
را تهديد مي كند. برخي دولت ها 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 مي كنند. تروريست ها و تبهكاران 
در جاهايي رشد مي كنند كه دولت ها 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 بهره برداري از منابع و 

بهره كشي از جمعيت ها استفاده مي كنند.
مناطق��ي كه از بي ثباتي و ضعف آس��يب ديده اند نيز 
فرصت هايي را براي بهبود امنيت، ارتقاي رفاه و احياي اميد 
دارند. دولت هاي شريک در سراسر جهان در حال توسعه 
مي خواهند جوامع خود را بهبود بخشند، دولت هاي شفاف 
و كارآمد ايجاد، با تهديدهاي غيردولتي مقابله و حاكميت 
خود را تقويت كنند . بسياري از دولت ها فرصت هايي را 
كه اقتصادهاي بازار و آزادي هاي سياسي ايجاد مي كنند، 
تش��خيص مي دهند و به شراكت با آمريكا و متحدان ما 
مش��تاق هستند. آمريكا شركاي مش��تاق خود را كه به 
اصالحات مي پردازند و آرمان هايشان را دنبال مي كنند، 
ترغيب مي كند. دولت هايي كه موفق هستند و كشورهايي 
كه در حال گذار از وضعيت پذيرنده كمک هاي توسعه اي 
و تبديل شدن به شركاي تجاري هستند، براي كسب و 
كارهاي آمريكايي فرصت هاي اقتصادي فراهم مي كنند و 
ثبات، به كاهش تهديدهايي منجر مي شود كه آمريكايي ها 

را در خانه هدف مي گيرد.

راهبرد
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 هند و اقيانوسيه
يک رقابت ژئوپليتيک ميان ديدگاه هاي آزاد و سركوبگر در 
منطقه هند و اقيانوسيه در حال رخ دادن است. اين منطقه 
كه از ساحل غربي هند تا سواحل غربي آمريكا كشيده شده 
است، پرجمعيت ترين و پوياترين بخش اقتصادي جهان است. 
تمايل آمريكا به يک هند و اقيانوسيه آزاد و باز، به نخستين 

روزهاي شكل گيري جمهوري ما بازمي گردد. 
اگرچه آمريكا به دنبال تداوم همكاري با چين است، چين 
از مشوق ها و مجازات اقتصادي، عمليات نفوذ و تهديدهاي 
نظامي تلويحي براي متقاعد كردن ديگر دولت ها به پيروي 
از دس��تور كار سياس��ي و امنيت��ي اش اس��تفاده مي كند. 
سرمايه گذاري هاي زيرساختي چين و راهبردهاي تجاري آن 
آرمان هاي ژئوپليتيک اين كشور را تقويت مي كند. تالش هاي 
چين براي ساختن پايگاه هاي نظامي در درياي چين جنوبي 
جريان آزاد تجارت را به خطر مي اندازد، استقالل حاكميت 
ديگر كشورها را تهديد و ثبات منطقه ای را تضعيف مي كند. 
چين رشته عمليات سريع مدرنيزه سازي نظامي را آغاز كرده 
كه براي محدود كردن دسترس��ي آمريكا به منطقه و آزاد 

گذاشتن دست چين طراحي شده است.
چي��ن جاه طلبي هاي خود را داراي س��ود متقابل معرفي 
مي كند، اما استيالي چين خطر تضعيف استقالل حاكميت 
بسياري از دولت هاي هند و اقيانوسيه را در بردارد. دولت هاي 
سراس��ر اين منطقه رهبري پايدار آمريكا را در يک پاس��خ 
جمعي خواس��تار هس��تند كه از يک نظم منطقه ای كه به 

حاكميت و استقالل احترام مي گذارد، حمايت كند.
در آسياي شمال شرقي رژيم كره شمالي در حال تسريع 
برنامه هاي س��ايبري، هس��ته اي و موشكي بالستيک است. 
پيگيري اين تسليحات توسط كره شمالي تهديدي جهاني 
است كه مستلزم يک پاسخ جهاني است. تحريكات مستمر 
كره شمالي كشورهاي همسايه و آمريكا را به تقويت بيشتر 
تضمين هاي امنيتي و اتخاذ تدابير بيش��تر براي حفاظت از 
خودش��ان برمي انگيزد و يک كره ش��مالي مسلح به سالح 
هس��ته اي مي تواند به اشاعه ويرانگرترين تسليحات جهان 

در سراسر منطقه هند و آسيا و فراتر از آن منتهي شود.
متحدان آمريكا 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 آزمون هايي 
تاريخي ايجاد ش��ده، قوي تر از هميشه است. ما از نقش قوي 
رهبري ژاپن، متحد مهم ما، استقبال و حمايت مي كنيم. استراليا 
بعد از جنگ جهاني اول در هر بحران مهم در كنار ما مبارزه كرده 
و همچنان به تقويت تمهيدات اقتصادي و امنيتي مي پردازد كه 
از منافع مشترك ما حمايت و ارزش هاي دموكراتيک ما را در 
سراسر اين منطقه تأمين مي كند. نيوزلند يک شريک كليدي 
آمريكا است كه به صلح و امنيت در سراسر منطقه كمک مي كند. 
ما از ظهور هند به عنوان يک قدرت جهاني پيشرو و يک شريک 
قوي راهبردي و دفاعي اس��تقبال مي كنيم. ما درصدد افزايش 

همكاري چهارجانبه با ژاپن، استراليا و هند هستيم.
فيليپين و تايلند همچنان متحدان و بازارهاي مهمي براي 
آمريكا در آس��ياي جنوبي شرقي هستند. ويتنام، اندونزي، 

مالزي و سنگاپور شركاي امنيتي و اقتصادي روبه رشد آمريكا 
هستند. مجمع كشورهاي آسياي جنوب شرقي )آ.سه.آن( و 
همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه همچنان مركز معماري 
منطقه ای هند و اقيانوسيه و سكوهايي براي ارتقاي يک نظم 

مبتني بر آزادي هستند.

 اقدامات اولويت دار
سیاس�ي: چش��م انداز ما براي هند و اقيانوسيه هيچ 
كشوري را ناديده نمي گيرد. ما تعهدمان به ايجاد اتحادها 
و شراكت ها را دو برابر خواهيم كرد در حالي كه روابطي را 
با شركاي جديدي گسترش مي دهيم و تعميق مي كنيم 
كه در احترام ب��ه حاكميت، تجارت عادالنه و متقابل و 
حاكميت قانون شريک هس��تند. ما تعهدمان به آزادي 
درياها و حل و فصل مس��المت آميز مشاجرات زميني و 
دريايي مطابق با حقوق بين الملل را تقويت مي كنيم. ما 
با متحدان و شركا براي رسيدن به خلع سالح هسته اي 
كامل، قابل راس��تي آزمايي و بازگشت ناپذير شبه جزيره 
كره و حفظ رژيم منع اش��اعه در آس��ياي شمال شرقي 

همكاري خواهيم كرد.
اقتصادي: آمريكا همكاري منطقه ای را براي آزاد و باز 
نگه داشتن راه هاي دريايي، اقدامات شفاف براي تأمين مالي 
زيرساخت ها و حل و فصل مسالمت آميز 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 آمريكايي هس��تيم. ما با شركا 
براي ايجاد شبكه اي از دولت ها همكاري خواهيم كرد كه 
به بازارهاي آزاد اختصاص داده ش��ود و در برابر نيروهايي 
كه حاكميتش��ان را بي ثبات مي كنند، حفاظت ش��ود. ما 
همكاري با متحدان در خصوص زيرساخت با كيفيت باال 
را تقويت خواهيم كرد. ما با همكاري با استراليا و نيوزلند، 
دولت هاي ش��كننده اي را كه ش��ريک ما در منطقه جزاير 
اقيانوسيه هستند، تقويت خواهيم كرد تا آسيب پذيريشان 
در برابر نوسانات اقتصادي و بالياي طبيعي را كاهش دهيم. 

 اروپا
ي��ک اروپاي ق��وي و آزاد براي آمري��كا 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 مرفه ترين 
مناطق جهان و مهم ترين ش��ريک تجاري ما است. اگرچه 
تهديد كمونيسم اتحاد جماهير شوروي از بين رفته است، 
ام��ا تهديدهاي جديد اراده ما را محک مي زند. روس��يه از 
تدابي��ر ويرانگر براي تضعيف اعتب��ار تعهد آمريكا به اروپا، 
تحليل اتحاد اروپا و آمريكا و تضعيف موسسات و دولت هاي 
اروپايي اس��تفاده مي كند. روسيه با تهاجم به گرجستان و 
اوكراين اراده اش براي نقض حاكميت دولت هاي اين منطقه 
را نشان داد. روسيه همچنان به ارعاب همسايگانش با رفتار 
تهديدآميز نظير خودنمايي هسته اي و استقرار قابليت هاي 

تهاجمي ادامه مي دهد.
چين با گسترش اقدامات تجاري ناعادالنه و سرمايه گذاري 
در صنايع مهم، فناوري هاي حساس و زيرساخت ها در تالش 
است در اروپا براي خود جايگاهي راهبردي به دست آورد. 
اروپا نيز با تهديدهايي فوري از جانب افراط گرايان اسالمي 
خشونت طلب رو به رو است. حمالت داعش و ديگر گروه هاي 
جهادي در اسپانيا، فرانسه، آلمان، بلژيک، انگليس و ديگر 
كشورها نش��ان مي دهد كه شركاي اروپايي ما همچنان با 
تهديدهايي جدي رو به رو هس��تند. بي ثباتي در خاورميانه 
و آفريق��ا باعث حركت ميليون ها مهاجر و پناهنده به اروپا 
ش��ده و بي ثباتي و تنش ها را در اين منطقه تش��ديد كرده 
است. آمريكا وقتي امن تر است كه اروپا مرفه و باثبات باشد 
و بتواند به دفاع از منافع و ايده آل هاي مش��ترك ما كمک 
كند. آمريكا همچنان به متحدان و شركاي اروپايي ما متعهد 
اس��ت. اتحاد دولت هاي آزاد و داراي حاكميت مستقل ناتو 
يكي از مزاياي بزرگ ما در رابطه با رقبايمان است و آمريكا 
همچنان به ماده پنج پيمان واشنگتن متعهد است.متحدان 
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و شركاي اروپايي دسترسي راهبردي ما را افزايش مي دهند 
و دسترس��ي به پايگاه هاي خط مقدم و حق پرواز بر حريم 
هوايي براي انجام عمليات جهاني را براي ما فراهم مي كند. 
ما به همراه يكديگر با تهديدهاي مشترك مقابله مي كنيم. 
كش��ورهاي اروپايي هزاران سرباز را براي كمک به مبارزه 
با تروريس��ت هاي جهادي در افغانستان، برقراري ثبات در 
عراق و مبارزه با سازمان هايي تروريستي در سراسر آفريقا 
و خاورميانه بزرگ تر اعزام مي كنند. اتحاد ناتو زماني قوي تر 
خواهد ش��د كه همه اعضا مس��ئوليت بزرگ تري به عهده 
بگيرند و در حفاظت از منافع متقابل، حاكميت و ارزش هاي 

متقابل ما سهمي عادالنه داشته باشند.

 اقدامات اولويت دار
سیاسي: آمريكا همكاري با متحدان و شركاي اروپايي مان 
را براي مقابل��ه با نيروهايي كه تهديد به تضعيف ارزش ها، 
منافع امنيتي و چش��م انداز مشتركمان را مطرح مي سازند، 
تعميق خواهد كرد. آمريكا 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 نشست هاي بين المللي ادامه خواهيم داد.
اقتص�ادي: آمريكا با اتحادي��ه اروپا و به صورت دوجانبه 
با انگليس و ديگر دولت ها همكاري خواهد كرد تا از روابط 
تجاري عادالنه و متقابل و رفع موانع رشد اطمينان حاصل 
كند. ما سرمايه گذاري مستقيم خارجي اروپا را در آمريكا براي 
ايجاد اشتغال ترغيب خواهيم كرد. ما با متحدان و شركاي 
خود براي متنوع سازي 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 فناوري هاي 

حساس همكاري خواهيم كرد.
نظامي و امنیتي: آمريكا به مسئوليت هاي 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 2024 به 2 درصد توليد ناخالص داخلي 
افزايش دهند و 20 درصد اين بودجه به افزايش قابليت هاي 
نظام��ي اختصاص يابد. ما در جناح ش��رقي ناتو به تقويت 
بازدارندگي و دفاعي ادامه خواهيم داد و تالش هاي متحدان 
و ش��ركاي خط مقدم را براي دفاع بهتر از خودشان تسريع 
خواهيم كرد. ما با ناتو براي بهبود قابليت هاي هوايي و دفاع 
موش��كي يكپارچه به منظور مقابله با تهديدهاي موجود و 
طراحي شده موشک بالستيک و كروز به ويژه از طرف ايران، 
همكاري خواهيم كرد. ما همكاري مقابله با تروريسم و امنيت 

سايبري را افزايش خواهيم داد.

 خاورميانه
آمريكا به دنبال خاورميانه اي اس��ت كه پناهگاهي امن يا 
زمين رشد تروريست هاي جهادي نيست، تحت سلطه هيچ 
قدرتي كه با آمريكا خصومت داشته باشد، نيست و به يک 

بازار جهاني پايدار انرژي كمک مي كند. 
مشكالت به هم پيوسته از جمله گسترش ]نفوذ[ ايران، 
فروپاشي دولت، ايدئولوژي جهاد، ركود اجتماعي اقتصادي 
و رقابت هاي منطقه ای خاورميانه را دچار تنش كرده است. 
آمريكا متوجه است كه نه آرزوي تحوالت دموكراتيک و نه 
رها كردن آن، هيچكدام نمي تواند ما را از مشكالت منطقه به 
دور نگه دارد. ما بايد درباره انتظاراتمان براي منطقه واقع بين 
باشيم بدون اينكه اجازه دهيم بدبيني منافع يا چشم انداز ما 

براي خاورميانه اي مدرن را دچار ابهام سازد.
اي��ن منطقه همچنان خانه خطرناك ترين س��ازمان هاي 
تروريستي است. داعش و القاعده در بي ثباتي رشد مي كنند 
و جهاد خشونت آميز را صادر مي كنند. ايران، حامي دولتي 
برجسته تروريسم، از بي ثباتي براي گسترش نفوذش از طريق 
شركا و واسطه ها، اشاعه تسليحات و تأمين مالي بهره برده 
است. اين كشور به توسعه موشک هاي بالستيک پرتوان تر و 
قابليت هاي اطالعاتي ادامه مي دهد و فعاليت هاي سايبري 
بدخواهانه انجام مي دهد. اين فعاليت ها از زمان انعقاد توافق 
هسته اي سال 2015 تاكنون بدون وقفه ادامه داشته است. 

ايران به استمرار چرخه خشونت در منطقه ادامه مي دهد و به 
جمعيت هاي غيرنظامي آسيب جدي مي زند. دولت هاي رقيب 
در حال پر كردن خألهاي ايجاد ش��ده به واسطه فروپاشي 

دولتي هستند و بحران منطقه ای به درازا كشيده است.
 باوجود اي��ن چالش ها، فرصت هايي در حال ظهور براي 
پيش��برد منافع آمريكا در خاورميانه وج��ود دارد. برخي از 
ش��ركاي ما با يكديگر براي مطرود ساختن ايدئولوژي هاي 
افراط گرايانه همكاري مي كنند و رهبران كليدي خواس��تار 
طرد افراط گرايي و خش��ونت اسالمي هستند. ترغيب ثبات 
سياسي و رفاه پايدار به كاهش شرايطي كه به نارضايتي هاي 

فرقه اي دامن مي زند، كمک مي كند. 
بحران ميان اسرائيل و فلسطيني ها در طول چند نسل به 
عنوان محرك اصلي بازدارنده صلح و رفاه در منطقه شناخته 
شده بود. امروز تهديدهاي سازمان هاي تروريستي جهادي 
و تهديد ايران در حال ايجاد اين فهم هس��تند كه اسرائيل 
عامل مشكالت منطقه نيست. دولت ها به شكلي روزافزون 
منافع مشتركي با اسرائيل را در مقابله با تهديدهاي مشترك 
پيدا كردند. امروز آمريكا فرصت تسريع همكاري اقتصادي و 
سياسي بزرگ تري را دارد كه رفاه را براي آنهايي كه شراكت 
با ما را خواستارند، گسترش دهد. آمريكا با احياي شراكت ها 
با كشورهاي اصالح طلب و ترغيب همكاري ميان شركا در 
منطقه مي تواند ثبات و توازن قدرتي را كه در جهت منافع 

آمريكا باشد، ارتقا دهد.

 اقدامات اولويت دار
سیاسي: ما شراكت ها را تقويت خواهيم كرد و شراكت هاي 
جديدي ش��كل خواهيم داد تا به پيش��برد امنيت از طريق 
ثبات كمک كنيم. ما در هر جايي كه ممكن باشد اصالحات 
تدريج��ي را ترغيب مي كنيم. م��ا از تالش ها براي مقابله با 
ايدئولوژ هاي خشونت آميز و افزايش احترام به كرامت افراد 
پشتيباني خواهيم كرد. ما همچنان به كمک به شركاي خود 
براي رسيدن به منطقه ای باثبات و مرفه از جمله از طريق 
يک ش��وراي همكاري خليج فارس قوي و يكپارچه متعهد 
خواهيم بود. ما ش��راكت بلندمدتمان با عراق به عنوان يک 
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 
راه ها به سوي سالح هسته اي و خنثي كردن نفوذ بدخواهانه 
ايران همكاري خواهيم كرد. ما همچنان به كمک به تسهيل 
ي��ک تواف��ق صلح جامع كه براي هر دو طرف اس��رائيلي و 

فلسطيني قابل پذيرش باشد، متعهد خواهيم بود.
اقتصادي: آمريكا از اصالحات در دست اجرايي حمايت 
خواه��د كرد كه به نابرابرهايي كه تروريس��ت هاي جهادي 
از آن بهره ب��رداري مي كنند، پاس��خ مي دهد. ما دولت هاي 
منطقه از جمله مصر و عربستان را به تداوم مدرنيزه سازي 
اقتصادهايشان ترغيب مي كنيم. ما در تسريع تحوالت مثبت 
از طريق تعامل اقتصادي، حمايت از اصالح طلبان و دفاع از 
مزاياي بازارها و جوامع آزاد به ايفاي نقش خواهيم پرداخت.
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 مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم
• بودجه دو سقفی

دولت اليحه بودجه س��ال 98 را با دو س��قف ارائه كرده است. در 
بند ب ماده واحده س��قف اول منابع عمومی 7/ 407 هزار ميليارد 
تومان و س��قف دوم، 400 هزار ميلي��ارد ريال باالتر در نظر گرفته 
شده است. اين افزايش از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به 
ارقام مصوب)به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات 
گازی و خالص صادرت گاز( و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، 
مصارف عمومی را تا سقف 400 هزار ميليارد ريال تامين مي شود و 

در موارد زير هزينه مي شود:
-200 ه��زار ميليارد ريال بابت اجرای ماده 106 قانون توس��عه 
ششم اين اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و ستاد كل نيروهای مسلح 

توزيع مي گردد
-200 هزار ميليارد ريال بابت اعتبارات رديف های مندرج در جدول شماره 21 اين قانون

• سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت
طبق بند »الف« تبصره يک اليحه بودجه، در سال 96 سهم شركت ملی 
نفت ايران موضوع بند »الف« ماده يک قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، 14/5 درصد تعيين شده است كه 

سود حاصل از آن معاف از تقسيم سهام دولت است.
• سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی

بر اساس بند »ب« تبصره 1 اين اليحه، بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران 
موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازی 
و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واريز كند اين مبالغ به 
صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. اين در حالی 
اس��ت كه در تبصره اول قانون بودجه س��ال 97، س��هم صندوق توسعه ملی از 
صادرات نفت، 32 درصد تعيين شده بود. كاهش 12 درصدی از سهم صندوق 
توسعه ملی و افزايش نرخ تسعير ارز، موجب شده تا درآمدهای ريالی دولت از 

فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال گذشته افزايش يابد. 

 نگاهی به اليحه  بودجه سال 1398 و نکات مهم آن
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• دریافتی 142 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی
در اليحه بودجه س��ال 98 كل كش��ور در جدول مربوط به تبصره 14 
اليحه )منابع و مصارف ناشی از درآمد حامل های انرژی(، حدود 6 هزار 
و 145 ميلي��ارد توم��ان يارانه نان و خريد تضمينی گندم درنظر گرفته 
شده است. گفتنی است، در اين تبصره 42 هزار و 500 ميليارد تومان 
برای پرداخت يارانه نقدی و غير نقدی لحاظ شده است. همچنين كل 
درآمد حاصل از هدفمندی يارانه ها حدود 142 هزار ميليارد تومان است.

• درآمدهای مالیاتی دولت
بر اس��اس گ��زارش مركز پژوهش ه��ا، به طور كل��ی و از بابت تحقق 
ماليات های پيش بينی ش��ده می توان گفت كه در س��ال 1398 معادل 
153 هزار ميليارد تومان به  عنوان درآمدهای مالياتی مقرر ش��ده است. 
اين رقم نسبت به رقم درآمدهای مالياتی قانون بودجه سال 1397 كه 
حدود 142 هزار ميليارد تومان بود، حدود 8 درصد رشد داشته است. اگر 
نرخ تورم امسال و سال آينده را حداقل 30 درصد در نظر بگيريم، اين 
يعنی اينكه ماليات به قيمت ثابت )تورم در رفته( تا 20 درصد كاهش 

پيدا كرده كه قابل توجه محسوب مي شود.
• بودجه عمرانی

اعتبارات س��رمايه گذاری های عمرانی )موس��وم به تملک دارايی های 
سرمايه ای( در اليحه بودجه سال 1398 حدود 62 هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده كه در مقايس��ه با رقم قانون سال 1397) 62 هزار 
ميلياردتومان( تغييری نكرده است. با توجه به تورم، اين به معنی كاهش 
بودجه عمرانی اس��ت. بررس��ی تحقق بودجه های عمرانی در سال های 
گذشته نشان مي دهد معموال با نوسان و كمتر از عدد مشخص شده در 

قانون محقق شده اند. 
طبق آخرين آماری كه س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرده، در حال 
حاضر 81 هزار پروژه نيمه تمام استانی و حدود 3000 پروژه ملی در كشور 
وجود دارد كه برای اتمام آنها به 500 هزار ميليارد تومان منابع نياز است.

• بازگشت ارز حاصل از صادرات
بر اساس بند د تبصره 8، هرگونه نرخ صفر و معافيت های مالياتی برای 
درآمدهای حاصل از صادرات كاال و خدمات از جمله كاالهای غيرنفتی، 
محصوالت بخش كش��اورزی و مواد خام و همچنين اس��ترداد ماليات و 
عوارض موضوع ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردی كه ارز 
حاصل از صادرات طبق مقررات اعالی بانک مركزی به چرخه اقتصادی 
كشور برگردانده نش��ود، برای عملكرد سال های 13697 و 1398 قابل 
اعمال نخواهد بود. مدت زمان اس��ترداد ماليات و عوارض ارزش افزوده 
موضوع ماده 34 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی 
كش��ور مصوب 1394، از طرف س��ازمان امور مالياتی كشور يک ماه از 
تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادی كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.
• تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس بند و تبصره 8 مدت اجرای آزمايشی ماليات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387/2/17 و اصالحات بعدی آن تا زمان الزم االجرا شدن قانون 

جديد در سال 1398 تمديد مي شود.
• اصالح تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

بر اساس بند ز تبصره 8: عبارت »ده برابر« در متن تبصره  ماده 100 
قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394 برای عملكرد سال های 1397 

و 1398 به عبارت »سی برابر« اصالح مي شود.
]بر اساس تبصره اين ماده سازمان امور مالياتی كشور مي تواند برخی 
از مشاغل يا گروه هايی از آنان را كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه 
آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده)84( اين قانون باشد از انجام 
بخشی از تكاليف از قبيل نگهداری اسناد و مدارك موضوع اين قانون و 
ارائه اظهارنامه مالياتی معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت 
مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردی كه مؤدی كمتر از يک س��ال 
مالی به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال 

محاسبه و وصول مي شود.
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• سهم تولید و اشتغال از منابع هدفمندی یارانه ها
در تبصره )14( كه به موضوع هدفمندی اش��اره دارد در مجموع 
مق��رر گرديد از محل اجرای قان��ون هدفمند كردن يارانه ها حدود 
143 هزار ميليارد تومان منابع حاصل ش��ود. اين ميزان منابع بايد 
در ط��رف ديگر جدول و س��مت مصارف ب��ه 23 موضوع حمايتی 
اختصاص يابد. بخشی از آن كه بيش از 2100 ميليارد تومان است 
بايد به اجرای ماده )39( قانون برنامه ششم، بند )الف( تبصره )18( 
اليحه و م��اده )8( قانون هدفمندكردن يارانه ها اختصاص می يابد. 
در واق��ع ح��دود 1/5 درصد منابع هدفمند كردن بايد امور توليد و 

اشتغال اختصاص داده شود. 
• تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی 

بر اس��اس بند و تبصره 16: به منظور تهاتر و تس��ويه بخشی از بدهی 
اشخاص حقيقی و حقوقی به تضمين دولت به بانک های صادرات ايران، 
 تج��ارت و ملت از محل واگذاری دارايی ه��ای غيرنقد دولت، بانک های 
فوق الذكر موظفند در صورتيكه اصل و سود تا سررسيد قرارداد تسهيالت 
اوليه توس��ط گيرنده تس��هيالت تس��ويه گردد، نس��بت به فک رهن، 
آزادس��ازی وثايق، خروج از فهرس��ت مشتريان بدحس��اب و اقدام برای 
رفع ممنوع الخروجی ذينفعان هر يک از طرف های درگير در استفاده از 

تسهيالت مزبور اقدام نمايند.
• ایجاد اشتغال و رونق تولید

تبصره 18 بر موضوع افزايش سهم بخش خصوصی در اجرای طرح های 
عمرانی و اتمام طرح های نيمه تمام اشاره دارد. 

در بند )الف( تبصره 18 نيز دولت به ميزان 3000 ميليارد تومان بايد 
به برنامه های اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود و اجرای سياست های 

بازار كار اختصاص دهد.
در بن��د )ر( تبصره 18 نيز به ايجاد اش��تغال و رونق توليد و توس��عه 

سرمايه گذاری تأكيد شده است. 

ب- نمايی از شاخص های اليحه بودجه سال 1398
1- شاخص های کالن

اليحه بودجه س��ال 1398 كل كش��ور با رقمی بالغ بر 17032 هزار 
ميليارد ريال پيش بينی شده است كه نسبت به منابع مندرج در قانون 
بودجه سال 1397)12225 هزار ميليارد ريال( حدود 4807 هزار ميليارد 
ريال افزايش يافته اس��ت. بر اين اساس منابع اليحه بودجه سال 1398 
در مقايسه با سال 1397، حدود 40 درصد رشد دارد. منابع بودجه از دو 
محل درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شركت های دولتی، بانک ها 
و موسسات انتفاعی حاصل مي شود. درآمدهای بودجه عمومی نيز از دو 
محل »منابع عمومی« و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
به دس��ت می آيد .درآمد حاصل از ماليات، گمرك، فروش نفت و انتشار 

اوراق ذيل منابع عمومی دولت قرار می گيرند.
اعتب��ارات تملک دارايی های س��رمايه ای )اعتبارات عمرانی( در اليحه 
بودجه 98 مبلغ 620 هزار ميليارد ريال پيش بينی شده است كه نسبت 
به رقم 620 هزار ميليارد ريال مندرج در قانون بودجه سال 97  رشدی 

نداشته است.
اعتبارات هزينه ای)اعتبارات جاری( در اليحه بودجه 98، مبلغ 3206 
هزار ميليارد ريال پيش بينی ش��ده كه در مقايس��ه با رقم 2933 هزار 
ميليارد ريال قانون بودجه س��ال 1397 كل كش��ور به ميزان 9 درصد 

رشد را نشان مي دهد. 
1-1-  بودجه کل کشور

• مناب��ع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارايی های 
سرمايه ای، واگذاری دارايی های مالی و درآمدهای اختصاصی( و مصارف 
بودج��ه عمومی دول��ت از حيث هزينه ها )هزينه ه��ای جاری و تملک 
دارايی ه��ای س��رمايه ای و تملک دارايی های مال��ی( بالغ بر 4786 هزار 
ميليارد ريال پيش بينی ش��ده اس��ت. اين رقم از دو قس��مت اصلی زير 

تشكيل شده است: 
1- منابع عمومی دولت كه بالغ بر 4077 هزار ميليارد ريال است.

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 709 
هزار ميليارد ريال در اليحه پيش بينی شده است.

بودجه شركت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
از لحاظ درآمدها و س��اير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير 

پرداخت ها بالغ 12747 هزار ميليارد ريال.
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جدول1- مقایسه خالصه بودجه کل کشور در قانون بودجه 97 و الیحه 98
منابع                        ارقام به هزار میلیارد ریال

درصد رشدالیحه بودجه 1398قانون بودجه سال 1397
386240775.6جمع منابع )مصارف( عمومی دولت

57070924.4درآمدهای اختصاصی دولت
443247868.0منابع )مصارف( بودجه عمومی دولت

83911274751.9منابع )مصارف( شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها
128231753336.7جمع

16.2-598501كسر مي شود ارقامی كه دوبار منظور شده است
122251703239.3منابع )مصارف( بودجه كل كشور

*با توجه به اينكه اطالعات عملكرد قانون بودجه 98 در دسترس نيست اليحه با قانون مصوب مقايسه شده است.

1-2- منابع و مصارف عمومی دولت
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی های س��رمايه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه ها و تملک دارايی های س��رمايه ای 

و مالی بالغ بر 4786 هزار ميليارد ريال است. كه مقايسه آن با قانون بودجه سال 1397 مطابق جدول زير است:

قانون بودجه سال ارقام به هزار میلیارد ریال
1397

الیحه بودجه 
درصد رشد1398

منابع عمومی دولت
3.2-21562087درآمدها

1076148037.5واگذاری دارايی های سرمايه ای
19.0-630510واگذاری دارايی های مالی

مصارف عمومی دولت
293332079.3هزينه ها

6206200.0تملک دارايی های سرمايه ای
18.6-307250تملک دارايی های مالی

در جدول زير منابع و مصارف اليحه بودجه سال 98 و مقايسه آن با رقم مندرج در قانون بودجه سال 97 ارائه شده است:
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1-2-1- اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 1398
منابع عمومی دولت در اليحه بودجه سال 1398 كل كشور)رقم 4077 هزار 

ميليارد ريال( ازسه  قسمت اصلی:
• درآمدها) 2087 هزار ميليارد ريال  و سهم حدود 51 درصدی(،  

• واگذاری دارايی های سرمايه ای )رقم 1480 هزار ميليارد ريال و سهم حدود 
36 درصد(

• واگذاری دارايی های مالی)رقم 510 هزار ميليارد ريال و س��هم 13 درصد( 
تشكيل شده است. 

درآمدها كه عمده ترين جزء از منابع عمومی دولت را تشكيل مي دهد شامل 
درآمده��ای مالياتی، درآمدهای حاص��ل از مالكيت دولت، درآمدهای حاصل از 
فروش كاالها و خدمات و... تشكيل شده است. واگذاری دارايی های سرمايه ای كه 
بخش ديگر از منابع عمومی دولت است شامل منابع حاصل از نفت و فرآورده های 
نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غيرمنقول و منابع حاصل 
از واگذاری طرح های تملک دارايی های سرمايه ای تشكيل شده است. سهم اين 
اقالم در منابع عمومی دولت در اليحه بودجه 98 در نمودار 1 قابل مشاهده است:

در قس��مت منابع عمومی دولت، بخش درآمدها ش��امل م��وارد: درآمدهای 
مالياتی، درآمدهای ناشی از كمک های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالكيت 
دولت، درآمدهای حاصل از فروش كاالها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم 

و خسارات و درآمدهای متفرقه است. 
مجموع درآمدهای دولت در اليحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97، بيش 
از 70 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. اما اين كاهش در درآمدهای مالياتی 
رخ نداده است، برعكس درآمدهای مالياتی برای سال آتی نسبت به سال 97 با 
1/ 8 درصد افزايش، معادل 1535 هزار ميليارد ريال لحاظ شده است. بيشترين 
رويكرد كاهشی دولت در درآمدها، در »درآمدهای حاصل از مالكيت دولت« و 
»درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات« ديده مي شود. در اين دو مورد، در اليحه 
بودجه 98 بيش از 33 درصد كاهش نسبت به قانون بودجه 97 رخ داده است. 

 1-2-2- درآمدهای مالیاتی
بر اساس اليحه بودجه سال 1398، سهم درآمدهای مالياتی در منابع عمومی 
دولت بيش از  ... درصد و معادل با 1536 هزار ميليارد ريال پيش بينی ش��ده 
است. كه اجزای درآمدهای مالياتی در نمودار زير قابل مشاهده است كه سهم 

هر يک از كل درآمدهای مالياتی آمده است.

ماليات بر كاالها و خدمات در اليحه بودجه رقم 609 هزار ميليارد ريال )اين 
رقم جمع عمومی است شامل ملی و استانی( پيش بينی شده است كه ... درصد 
آن را ماليات بر ارزش افزوده تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر ميزان ماليات بر 
ارزش افزوده 386 هزار ميليارد ريال پيش بينی شده است. ماليات های مستقيم؟

1-2-3- نفت
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازی و خالص صادرات گاز 
طبيعی صادراتی يكی از مهم ترين منابع عمومی دولت در بودجه های س��اليانه 

به شمار می رود كه با رعايت برخی از قوانين در بخش منابع لحاظ مي شود.  
مطابق قانون  منابع حاصل از نفت در سه بخش تقسيم مي شود:

1. شركت ملی نفت 14.5 درصد
2. صندوق توسعه ملی 20 درصد

3. و مابقی آن كه 65.5 درصد است در رديف 210101 و 210109 )به ترتيب 
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازی و خالص صادرات گاز و سه 
درصد فروش نفت خام و ميعانات گازی برای مناطق نفت خيز و گاز خيز و كمتر 
توسعه يافته كشور( به عنوان سهم دولت منظور مي شود. مجموع اين دو رديف 

بيش از 1425 هزار ميليارد ريال پيش بينی شده است. 

گزارش انجمن
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براساس نرخ تسعير در نظر گرفته شده در اليحه بودجه) 5700 تومان 
به ازای هر يک دالر(، در مجموع دولت بيش از 25 ميليارد دالر از منابع 
حاصل از درآمدهای مذكور را در اليحه بودجه به عنوان س��هم خود در 

نظر گرفته است.
در قانون بودجه س��ال 1397، منابع حاص��ل از نفت و فرآورده  های نفتی معادل 
1010 هزار ميليارد ريال بوده است )كه با احتساب هر دالر 3850 تومان در قانون 
بودجه سال 97، 26 ميليارد دالر مي شود( ، اما در سال 98 اين رقم به 1425 هزار 
ميليارد ريال افزايش يافته است، به اين معنی كه درآمد دولت در سال آتی نسبت 
به سال جاری 41 درصد درآمد ريالی نفتی بيشتری كسب كند. اين اختالف به سهم 
صندوق توسعه ملی باز مي گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال 97، سهم صندوق 
توسعه ملی از صادرات نفت، 32 درصد تعيين شده بود اما در تبصره اول سال جاری، 
سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد رسيده است. كاهش 12 درصدی از سهم 
صندوق توسعه ملی و افزايش نرخ تسعير ارز، موجب شده تا درآمدهای ريالی دولت 
از فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال گذشته رشد كند. در سال گذشته 

سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل 26/1 درصد بوده است، اما در 
سال جاری سهم نفت به نزديک 35 درصد رسيده است؛ از اين رو يک سوم از منابع 

عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود. 
1-2-4- منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی

در بخ��ش منابع عمومی دولت، منابع حاصل از واگذاری دارايی های مالی در 
چند سال اخير جايگاه ويژه ای پيدا كرده است. عمده ترين رقم اين منابع مربوط 
به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اس��المی اس��ت. اين رقم 
در اليحه بودجه 98، 440 هزار ميليارد ريال مي باشد كه 86 درصد از مجموع 
510 هزار ميليارد ريال حاصل از واگذاری دارايی های مالی شامل مي شود. اين 

سهم در قانون بودجه سال 97 ، 61 بوده است.
1-3- اجزای مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال 1398

عمده ترين مصارف عمومی دولت اقالم هزينه ای است كه شامل حقوق و دستمزد 
كاركنان، مزايای بازنشستگان، يارانه ها و ... مي شود. همانطور كه در نمودار 2 آمده 

است 74 درصد )3207 هزار ميليارد ريال( مصارف عمومی اقالم هزينه ای است.

الیحه بودجه سال 1398قانون بودجه سال 1397

 میلیارد دالرهزار میلیارد ریال
 میلیارد دالرهزار میلیارد ریال)3850 تومان(

)5700 تومان(
2747315.55.5سهم شركت ملی نفت )14.5 درصد(

60416435.57.5سهم صندوق توسعه ملی )32 درصد و 20 درصد(
101026142525سهم دولت* )53.5 درصد و 65.5 درصد(

188849217638جمع: منابع حاصل از نفت

* مجم�وع ردی�ف 210101 )منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( و ردیف 210109 )س�ه درصد 
فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و گاز خیز و کمتر توسعه یافته کشور(

گزارش انجمن
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گزارش انجمن

مقدمه
پيش نويس آيين نامه تشكل های اقتصادی در تاريخ 
27 آب��ان ماه به تصويب هيأت نمايندگان اتاق ايران 
رسيد و برای اظهار نظر و بررسی به تشكل ها ارسال 

گرديد. در ابتدای اين پيش نويس آيين آمده است:
»در راس��تای اجرايی نمودن تكاليف اتاق ايران در 
خصوص م��واد 1 و 5 قانون بهبود مس��تمر محيط 
كسب و كار مصوب 90/11/16  و آيين نامه تشكيل 
و نح��وه فعالي��ت هيأت های نمايندگان ات��اق ايران 
و ب��ه منظ��ور ايجاد وح��دت رويه در س��اماندهی، 
تاسيس و الحاق تشكل های اقتصادی، شرايط كسب 
 كرس��ی و فراهم آوردن زمينه ادغام، ش��بكه سازی، 
يكپارچه سازی و انسجام تشكل ها، آيين نامه تشكل های 
اقتصادی به ش��رح زير در مورخ ... به تصويب شورای 

عالی نظارت رسيد.«
اين در حالی است كه بر اساس ماده 5 قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار 3 وظيفه بر عهده اتاق ها 

گذاشته شده است:
1- اتاق ها مكلفند فهرست ملی تشكل های اقتصادی 

را تهيه و تغييرات آن را اعالم نمايند. 
2- در آن دس��ته از فعاليت های اقتصادی كه فاقد 
تشكل فعال مي باشند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، 
ايجاد و ثبت تشكل های اقتصادی فعال زمينه های الزم 

را ايجاد كنند.
3- و در فعاليت هايی كه تشكل های موازی وجود 
دارد، زمينه ادغام، شبكه س��ازي، يكپارچه س��ازي و 

انسجام تشكل های موازی را فراهم نمايند.

بررس��ی اين وظايف و موارد ذكر ش��ده در مقدمه 
پيش نويس تهيه ش��ده اتاق ايران نشان مي دهد در 
مقدمه پيش نويس اشاره ای به »فعاليت های اقتصادی 

فاقد تشكل« و »تشكل های موازی« نشده است.
در اجرای وظايف پيش بينی ش��ده فوق اتاق ايران 
در مرداد ماه سال 1397 اقدام به تهيه فهرست ملی 
تش��كل های اقتصادی نموده است و به نظر می رسد 
اين فهرست شامل تشكل های عضو اتاق ايران مي شود 
چرا كه هيچ اش��اره ای به مرجع ثبت اين تش��كل ها 

نشده است.
عالوه بر اين مورد و قبل از بررس��ی آيين نامه تهيه 
شده توسط اتاق ايران به اين نكته بايد پرداخته شود 
كه در مواد قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نامی 

از تهيه آيين نامه برده نشده است.
در ادامه كليات متن تهيه شده بررسی شده است 
و نكات��ی ذكر ش��ده و همچني��ن در خصوص مواد 
پيش نويس نيز در قالب جدول اظهارنظر گرديده است.

1- كليات
اين پيش نويس مشتمل بر 29 ماده است كه در چهار 
بخش تهيه شده است: اختصارات، تعاريف و ضوابط 
تاسيس تشكل ها، ضوابط الحاق تشكل های كسب و 
كار به اتاق ايران و شرايط كسب كرسی تشكل ها در 

هيأت نمايندگان اتاق ايران
با توجه به اينكه در مقدمه پيش نويس عالوه بر قانون 
بهبود مستمر محيط كسب و كار ، اشاره به »آيين نامه 
تش��كيل و نحوه فعاليت هيأت های نمايندگان اتاق 
ايران« نيز شده است. به همين دليل برخی از اشارات 

ذكر شده در اين پيش نويس ناظر به آيين نامه تشكيل 
و نحوه فعاليت هيأت های نمايندگان اتاق ايران است.

بخش اول: اختصارات
در اين بخش به تعريف واژه های به كار گرفته شده در 
متن پرداخته است. مهم ترين نكته ای كه در اين بخش 
قابل ذكر است اين است كه در موادی از پيش نويس، 
عبارت »انجمن« آمده است اما تعريفی از انجمن در 

بخش اول نشده است.

بخش دوم: تعاريف و ضوابط تاسيس تشکل ها
اين بخش شامل مواد 1 الی 22 مي شود كه شامل 
بيش��ترين مواد پيش نويس است كه در سه قسمت 

قابل تحليل است: 
1- م��واد 1 ال��ی 7: ك��ه به تعريف ان��واع مختلف 
تشكل ها پرداخته شده است شامل: تشكل اقتصادی 
تخصصی، تش��كل كاركردی، تشكل تخصصی ملی، 
تشكل تخصصی سراسری، تشكل استانی، فدراسيون 

و كنفدراسيون
بر اساس ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط كسب و 
كار تشكل اقتصادی و تشكل اقتصادی سراسری تعريف 
شده است. در ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط كسب 
و كار در تعريف تش��كل اقتصادی و تشكل اقتصادی 

سراسری آمده است:
ب- تشكل اقتصادی: تشكل هايی كه به منظور حفظ 
حقوق و منافع مش��روع و قانونی اعضاء و ساماندهی 
فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی اعضاء اعم از حقيقی 

بررسی پيش نويس آيين نامه تشکل های اقتصادی
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و حقوق��ی، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه 
توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزی، بازرگانی، 
خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت 
نزد اتاق ها يا ساير مراجع قانونی ثبت شده يا مي شوند.

پ- تش��كل اقتص��ادی سراس��ری: آن دس��ته از 
تشكل های اقتصادی كه در چندين استان كشور شعبه 

و عضو داشته باشند.
در خصوص تعاريف ذكر شده چند نكته مطرح است:

در ماده 1 پيش نويس در تعريف تش��كل اقتصادی 
تخصصی آمده است:

ماده 1 .  تش��كل اقتصادی تخصصی -  به استناد 
بند ب ماده 1 قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و 
كار – عبارت است از: تشكل هايی كه به منظور حفظ 
حقوق و منافع مش��روع و قانونی اعضا و س��اماندهی 
فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی اعضا اعم از حقيقی 
و حقوقی به صورت مؤسسه ای غيرانتفاعی، غيرسياسی 
و غيردولتی، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه 
توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزی، بازرگانی، 
خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت 
نزد اتاق ها ثبت مي ش��وند كه دارای يک كد حداقل 
 )ISIC( س��ه رقمی طبقه بندي مشاغل سازمان ملل
يا طبقه بندي بين المللی معادل آن مانند طبقه بندي 

محوری محصوالت )CPC( مي باشند.
نكته مهم اينكه در تعريف قانون بهبود مستمر محيط 
كسب و كار، به رسميت شناخته شدن ساير مراجع 
قانونی در ثبت تشكل های اقتصادی است. در حاليكه 
در ماده 1 پيش نويس اتاق، فقط اتاق ايران به عنوان 
مرجع ثبت به رسميت شناخته شده است. اين نكته 
بايد مدنظر قرار گيرد كه اتاق بايد ساير مراجع ثبت 
را به رسميت بشناسد اما بر اين نكته تاكيد كند كه 
تنها به تشكل های عضو اتاق مي تواند خدمت رسانی 
نمايد و عضويت در هيأت نمايندگان اتاق نيز منوط 

به عضويت تشكل در اتاق ايران است.
نكته ديگر اينكه با توجه به مواد 1 الی7، اتاق بازرگانی 
اقدام به تعريف س��از و كاری به منظور س��اماندهی 
تش��كل های موجود كرده اس��ت. به اين صورت كه 
تعريف تشكل ها بر اساس كد ISIC مطرح شده است. 
بر اساس طبقه بندی مشاغل سازمان ملل، كسب و 

كارها در دنيا به 4 طبقه تقسيم مي شوند:
1- چند بخش��ی )sector( مانند بخش صنعت و 
معدن و... )مانند انجمن مديران صنايع، خانه معدن 

ايران و...(
2- بخشی )division( مانند صنعت مواد غذايی 
دارای كد دو رقمی )انجمن های صنايع غذايی ايران(

3- كالس )class( مانند آشاميدنی ها دارای كد سه 
رقمی )انجمن توليدكنندگان نوشيدنی های گازدار(

4- گ��روه )group( مانن��د آب مي��وه دارای كد 
چهاررقمی )انجمن توليدكنندگان ماءالشعير و مالت(

با توجه به طبقه بندی فوق انجمن مديران صنايع 

جزء طبقه اول قرار می گيرد. اما در تعاريف ذكر شده 
در م��واد 1 تا 4 پيش نويس آيين نامه تش��كل های 
اقتص��ادی، انجمن مديران صنايع در كليه آنها قابل 
تعريف اس��ت و با اين م��واد مطابقت دارد. به عنوان 
نمونه بر اساس ماده 4، حوزه فعاليت انجمن را سراسر 
ايران تعيين كرده است بدين ترتيب احتماالً انجمن 
مشمول ماده 4 آيين نامه اجرايی شود. البته كاركرد 
انجم��ن با مواد 1 و 3 نيز مطابق��ت دارد چرا كه در 
ماده 6 اساسنامه انجمن اهداف پيش بينی شده تقريباً 

اهداف ملی است.
همچنين در اين مواد مشخص نشده است كه تشكلی 
كه دارای اعضايی با كدهای مختلف هس��تند چگونه 
تش��كلی تعريف مي شود؟ چرا كه تشكل ها دارای كد 

ISIC يكسان، تشكل های موازی تلقی خواهند شد.
معيارهای طبقه بندي و مواد 1 الی 7  چندان واضح 
نيست با توجه به وضعيت تشكل های موجود خيلی 
از آنها مي تواند هم پوشانی داشته باشد به عنوان مثال 
تشكل اقتصادی تخصصی در عين ملی بودن سراسری 
باش��د به عبارت ديگر بايد دقيقاً مش��خص شود كه 
تشكل های مشخص بايد كدام شرايط را حتما داشته 

باشند و كدام شرايط را نبايد داشته باشند.
2- مواد 8 الی 15: در اين مواد دستورالعمل هايی 
برای اجرا توس��ط انجمن ها پيش بينی ش��ده است 
از جمله: ارائه گزارش عملكرد، ارائه صورتجلس��ات 
مجامع عمومی تشكل ها، نظارت بر مجامع عمومی، 
رس��يدگی به درخواستهای تاس��يس، ثبت و الحاق 

تشكل های جديد.
بر اساس مواد 8  و 9 پيش نويس، كليه تشكل های 
اقتص��ادی موظف به ارائه گزارش عملكرد يكس��اله 
ب��ازرس، حس��ابرس و هيأت مدي��ره و گزارش های 
تخصصی به معاونت تشكل های اتاق ايران هستند. اين 
نيازمند ايجاد تشكيالت گسترده ای به منظور رسيدگی 
و بررس��ی اين موارد خواهد بود. نكته قابل طرح اين 
است كه مبنای رسيدگی اتاق به اين اطالعات چيست؟ 
و چگونه صحت و سقم اين اطالعات را مورد بررسی 
قرار مي دهد؟ اگر امكان رسيدگی ندارد به چه دليل اين 
حجم از اطالعات را اخذ می كند. آيا اين همان شيوه 
دولتی برای بروكراتيک كردن فرآيندها نيست؟ نكته 
اينكه تشكل ها تنها تاسيس و تغييرات هيأت مديره را 
بايد به اطالع اتاق برساند و ساير موارد ضرورتی ندارد.

با توجه به موارد فوق و وظايف اتاق بر اساس ماده 
5 قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار، اتاق ها 
موظفند برای آن دسته از فعاليت های اقتصادی كه 
فاقد تش��كل فعال مي باش��ند زمينه های الزم برای 
ساماندهی، ايجاد و ثبت تشكل های اقتصادی فعال را 
ايجاد كنند. همانطور كه صراحتا ذكر شده است برای 
فعاليت های اقتصادی كه فاقد تشكل فعال هستند. 
در حاليكه در مواد 1 الی 15 ذكری از اين تشكل ها 
نشده است و شامل كليه تشكل های موجود مي شود 

و در فعاليت هايی كه تشكل های موازی وجود دارد، 
زمينه ادغام، شبكه سازی، يكپارچه سازی و انسجام 
تشكل های موازی را فراهم نمايند. لذا به نظر می رسد 
ابتدا اتاق بايد فعاليت هايی كه فاقد تشكل هستند و 
در مرحله دوم تش��كل های موازی را شناسايی كند. 
سپس در مورد ادغام احتمالی آنها تصميم گيری شود.

3- مواد 16 الی 22: شامل موارد نحوه ادغام، شبكه 
سازی، يكپارچه سازی و انسجام تشكل های موازی، 

تدوين اساسنامه الگوی تشكل ها و... است.
بر اس��اس ماده 16 اتاق ايران مي تواند نسبت به 
ادغام، شبكه سازی و ... تشكل های موازی اقدام كند 
كه اين مورد از جمله وظايفی اس��ت كه در ماده 5 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار برای اتاق 
تعريف شده است كه ساز و كار آن نيز طبقه بندی 
تش��كل ها بر اس��اس كد ISIC مطرح شده است. 
براساس ماده 19 ، اتاق مرجع رسيدگی به شكايات 
و حل اختالف تشكلی است. چگونه اتاق هم مي تواند 
مجری باشد و هم مرجع رسيدگی به شكايات و حل 

اختالفات تشكل ها باشد؟
و بر اساس ماده 20 كليه تشكل ها از اساسنامه نمونه 
و الگوی تشكل های اتاق ايران استفاده خواهند كرد.

بخش سوم: ضوابط الحاق تشکل های كسب 
و كار به اتاق ايران

اين بخش شامل مواد 23 و 24 مي شود كه مواردی 
از نحوه عضويت و الحاق تشكل ها به اتاق ايران آورده 
ش��ده است. اين در حالی اس��ت كه در قانون بهبود 
مس��تمر محيط كسب و كار سخنی از الحاق نيامده 
است و تشكل های ثبت شده در ساير مراجع قانونی 
به رسميت شناخته شده است و تنها ثبت فعاليت های 

اقتصادی فاقد تشكل مطرح شده است.
در م��اده 23 آم��ده اس��ت كليه تش��كل ها اعم از 
تشكل های تخصصی و كاركردی در همه سطوح ملی 
و استانی مي توانند بر اساس ضوابط ذكر شده به اتاق 
ايران الحاق شوند. بايد اين نكته در نظر گرفته شود 
كه تنها تشكل هايی كه عضو اتاق هستند مي توانند به 
عضويت در هيأت نمايندگان اتاق درآيند. همچنين در 
اين ماده شرايط الحاق تشكل ها به اتاق ايران ذكر شده 
است از جمله اينكه تغييرات مورد نظر در اساسنامه 
داشته باشند. سوالی كه مطرح است اين است كه مگر 
قرار به استفاده از اساسنامه های نمونه و الگو نيست؟

بخش چهارم: شرايط كسب كرسی تشکل ها 
در هيأت نمايندگان اتاق ايران

اين بخش از مواد 25 الی 29 تشكيل شده است كه 
شرايط داشتن نماينده در هيأت نمايندگان و شرايط و 
ضوابط نماينده تشكل در هيأت نمايندگان را ذكر كرده 
است. كه اين بخش بيشتر مربوط به آيين نامه تشكيل 
و نحوه فعاليت هيأت های نمايندگان اتاق ايران مي شود.

گزارش انجمن
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2- بررسی جزئیات مواد پیش نویس
نظراتمتن مادهردیف

1

بخش اول – اختصارات:
- اتاق ايران: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران

- هيأت رئيسه: هيأت رئيسه اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
- آيين نامه: آيين نامه تشكل های اقتصادی

- اساسنامه: اساسنامه الگو تشكل های اتاق ايران
- معاونت تشكل ها: معاونت تشكل های اتاق ايران

- امور حقوقی: امور حقوقی اتاق ايران
- اتاق شهرستان: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی شهرستان

- پروانه فعاليت تش��كل: سندی است كه برای مدت يک دوره تصدی هيأت مديره تشكل 
توسط اتاق ايران صادر مي شود و مالك اعتبار فعاليت های تشكل مي باشد.

- هيأت موس��س تش��كل: اعضای واجد شرايط كه هسته اوليه تشكيل تشكل مي باشند و 
مجمع عمومی مؤسس را برگزار می نمايند.

-

2

بخش دوم – تعاريف و ضوابط تاسيس تشكل ها
م��اده 1 .  تش��كل اقتصادی تخصصی -  به اس��تناد بند ب ماده 1 قانون بهبود مس��تمر 
محيط كس��ب و كار – عبارت اس��ت از: تش��كل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع 
مش��روع و قانونی اعضا و ساماندهی فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی اعضا اعم از حقيقی 
و حقوقی به صورت مؤسس��ه ای غيرانتفاعی، غيرسياسی و غيردولتی، به موجب قانون و يا 
به صورت داوطلبانه توس��ط مديران صنايع و معادن، كش��اورزی، بازرگانی، خدمات و نيز 
صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق ها ثبت مي شوند كه دارای يک كد حداقل 
سه رقمی طبقه بندي مشاغل سازمان ملل )ISIC( يا طبقه بندي بين المللی معادل آن مانند 

طبقه بندي محوری محصوالت )CPC( مي باشند.

شاخص های شناسايی اين دسته از تشكل ها شامل 
موارد زير است: غيرانتفاعی، غيرسياسی، غيردولتی، 
درخواست توسط مديران يا صاحبان كسب وكار، به 
منظور ساماندهی فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی 

ISIC / CPC اعضا و دارای كد حداقل سه رقمی
در اي��ن م��اده عب��ارت دارای ي��ک كد حداقل س��ه رقمی 
طبقه بندي مشاغل سازمان ملل )ISIC(« به چه معنا است؟ 
با توجه به اين تعريف انجمن مديران صنايع تشكل 
اقتص��ادی تخصصی اس��ت ك��ه دارای اعضايی با 

كدهای سه رقمی و چهار رقمی است.

3

ماده 2. تشكل كاركردی: تشكل هايی كه به منطور توسعه دانش و ترويج مفاهيم تخصصی 
كسب وكار و يا شبكه سازي و ارائه خدمات عمومی به اعضای خود تشكيل مي شوند.

تبصره 1 . تشكل های كاركردی مي توانند بدون حق رای به عضويت فدراسيون ها درآيند.
تبصره 2 . تشخيص كاركردی يا تخصصی بودن تشكل ها به عهده هيأت رئيسه اتاق ايران مي باشد.

شاخص های شناسايی اين دسته از تشكل ها شامل موارد 
زير اس��ت: جهت توس��عه و دان��ش و مفاهيم تخصصی 

كسب وكار، شبكه سازي و ارائه خدمات عمومی به اعضا
با توجه به اين تعريف انجمن مديران صنايع تشكل 

كاركردی است.

4

ماده 3 . تشكل تخصصی ملی: به تشكل اقتصادی تخصصی با موضوع فعاليت مشترك دارای 
يک كد حداقل سه رقمی طبقه بندي مشاغل سازمان ملل )ISIC( يا طبقه بندي بين المللی 
معادل آن مانند طبقه بندي محوری محصوالت )CPC( باش��د اطالق مي ش��ود كه امكان 
تشكيل تشكل های استانی را ندارد مانند )پتروشيمی، سيمان و فوالد( و اعضای آن حداقل 
51 درصد فعاالن دارای كارت بازرگانی / عضويت اتاق ايران را پوشش دهد، مشروط به آن 

كه كمتر از 10 عضو نباشند.
تبصره . در صورت دو بار اطالع رسانی و عدم رسيدن به نصاب حداقل 51 درصد، تاسيس 

تشكل با هر درصدی، قابل اجرا خواهد بود.

ش��اخص های شناس��ايی اين دس��ته از تشكل ها 
ش��امل موارد زير است: تشكل اقتصادی تخصصی 
با حداقل كد س��ه رقمی ISIC / CPC كه امكان 

تشكيل تشكل های استانی را ندارند.
در اي��ن ماده ني��ز عبارت دارای ي��ک كد حداقل 
س��ه رقمی طبقه بن��دي مش��اغل س��ازمان ملل 

)ISIC(« به چه معنا است؟

5

ماده 4 . تشكل تخصصی سراسری: به تشكل اقتصادی تخصصی با موضوع فعاليت مشترك 
دارای يک كد حداقل س��ه رقمی طبقه بندي مشاغل س��ازمان ملل )ISIC( يا طبقه بندي 
بين المللی معادل آن مانند طبقه بندي محوری محصوالت )CPC(  باشد اطالق مي شود 

كه قابليت ايجاد حداقل 5 تشكل استانی را دارد.

ش��اخص های شناس��ايی اين دس��ته از تشكل ها 
ش��امل موارد زير است: تشكل اقتصادی تخصصی 

با حداقل 5 تشكل تخصصی
س��وال س��لبی: اگر اس��تان های خوزس��تان و اصفهان، 
خراسان رضوی، يزد و آذربايجان شرقی تشكل فوالدی 
تشكيل بدهند رابطه شان با انجمن فوالد چه خواهد بود؟

با توجه به اين تعريف انجمن مديران صنايع تشكل 
تخصصی سراسری نيز محسوب مي شود.
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ماده 5 . تشكل استانی:  به تشكل اقتصادی تخصصی با موضوع فعاليت مشترك دارای يک 
كد حداقل س��ه رقمی طبقه بندي مشاغل سازمان ملل )ISIC( يا طبقه بندي بين المللی 
معادل آن مانند طبقه بندي محوری محصوالت )CPC(  باشد اطالق مي شود كه اعضای 
آن حداقل 51 درصد فعاالن دارای كارت بازرگانی / عضويت اتاق اس��تان را پوش��ش دهد، 

مشروط به آن كه كمتر از 10 عضو نباشند.
تبصره 1 . تشكيل تشكل استانی با تعداد خارج از حد نصاب تعيين شده، به تشخيص اتاق 

مربوطه ميسر خواهد بود.
تبصره 2 . مرجع ثبت تش��كل های اس��تانی، تخصصی سراس��ری و تخصصی ملی، صدور 

موافقت اصولی توسط اتاق ايران مي باشد.
تبصره 3 . تشكل استانی به درخواست اتاق شهرستان و ارائه مدارك كامل اعضا به معاونت 

تشكل های اتاق ايران و با دريافت موافقت اصولی از اتاق ايران تشكيل مي شود.
تبصره 4 . وظايف و حدود اختيارات و تعامالت فيمابين تش��كل های استانی و تشكل های 

سراسری بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه تشكل های سراسری تعيين مي گردد.

شاخص های شناسايی اين دسته از تشكل ها شامل 
موارد زير اس��ت: با حداق��ل 10 عضو و 51 درصد 
فعاالن دارای كارت بازرگانی و يا به تشخيص اتاق 

استان با اعضای كمتر

معيار صرفاً كارت بازرگانی است يا ظرفيت توليد؟

در تبص��ره 4 اين ماده بحث اساس��نامه های الگو 
مطرح شده است.

7

ماده 6 . فدراسيون: به تشكل هايی اطالق مي شود كه در سطح كدهای دو رقمی طبقه بندي 
مشاغل س��ازمان ملل   )ISIC(يا طبقه بندي های بين المللی معادل آن مانند طبقه بندي 

محوری محصوالت )CPC( تشكيل مي شوند.
تبصره 1 . در صورت تصويب فدراسيون مربوطه، تشكل هايی هم كه در ساير مراجع ثبت 
ش��ده اند مي توانند به صورت وابسته به عضويت فدراسيون ها درآيند؛ ليكن دارای حق رای 

نمي باشند و مي بايست مراتب را به اتاق ايران اطالع دهند.
تبصره 2 . فدراسيون بايد حداقل51 درصد تشكل های پايين دستی زيرشاخه خود را پوشش داده باشد.

شاخص های شناسايی اين دسته از تشكل ها شامل 
موارد زير است: تشكل با سطح كدهای دو رقمی با 

حداقل 5 تشكل تخصصی

8

ماده7. كنفدراس��يون: به تش��كل هايی اطالق مي ش��ود كه در س��طح كدهای يک رقمی 
طبقه بندي مش��اغل س��ازمان ملل )ISIC( يا طبقه بندي های بين المللی معادل آن مانند 

طبقه بندي محوری محصوالت )CPC( تشكيل مي شوند. 
 تبصره 1 . تش��كيل كنفدراسيون ها منوط به تش��كيل فدراسيون ها و با درخواست حداقل

3 فدراسيون امكانپذير است.
تبصره 2. كنفدراس��يون بايد حداقل 51 درصد تشكل های پايين دستی زيرشاخه خود را 

پوشش داده باشد.

شاخص های شناسايی اين دسته از تشكل ها شامل 
موارد زير است: 

تشكل با سطح كد يک رقمی با پوشش حداقل 51 
درصدی تشكل های پايين دستی

با توج��ه به اي��ن تعريف انجمن مدي��ران صنايع 
كنفدراسيون است.

9
ماده 8 . كليه تشكل های اقتصادی اعم از تشكل های تخصصی، فدراسيون ها و كنفدراسيون ها، 
موظف به ارائه گزارش عملكرد يكس��اله بازرس، حس��ابرس و هيأت مديره و گزارش های 

تخصصی )حسب مورد( به معاونت تشكل های اتاق ايران مي باشند.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

ماده 9 . انجمن های استانی موظف به ارائه گزارش عملكرد يكساله و گزارش تخصصی )حسب 10
مورد( به تشكل های باالدستی و اتاق استان مربوطه و معاونت تشكل های اتاق ايران مي باشند.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

11

ماده 10 . مجامع عمومی بايد با نظارت نماينده اتاق ايران مطابق با دستورالعمل برگزاری 
مجامع و رعايت اساس��نامه تش��كل برگزار گردد و *كليه صورتجلس��ات مجامع عمومی 
تش��كل های زيرمجموعه اتاق ايران مي بايست به تاييد نماينده اتاق ايران و در تشكل های 

استانی به تاييد نماينده اتاق استانی برسد.

 تايي��د توس��ط نماين��ده اتاق اس��تقالل تش��كلی را 
خدشه دار می كند. مي تواند جهت اطالع باشد نه تاييد.

ماده 11 . نظارت بر مجامع تش��كل های اس��تانی بايد توس��ط اتاق شهرستان مربوطه و با 12
هماهنگی معاونت تشكل های اتاق ايران و با رعايت دستورالعمل برگزاری مجامع انجام شود.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

13

ماده 12 . پس از تكميل پرونده و ارائه طرح توجيهی توس��ط هيأت مؤس��س با متقاضيان 
تشكيل تشكل، معاونت تشكل های اتاق ايران موظف است درخواست های تاسيس و ثبت و 
الحاق تشكل های جديد را در چارچوب تعاريف و ضوابط اين آيين نامه بررسی و ظرف مدت 
يک ماه نسبت به رسيدگی و انجام فرآيندهای الزم و طرح در هيأت رئيسه اقدام و آن هيأت 

نيز ظرف مدت يک ماه نتايج مربوطه را اعالم نمايد.
تبصره . هيأت رئيسه، صورت جلسه ای با امضای اعضای هيأت تهيه و نسبت به تاييد يا عدم 

تاييد موافقت اصولی با تاسيس و ثبت اعالم نظر مي نمايد.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

گزارش انجمن
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14

ماده 13 . معاونت تشكل ها پس از دريافت صورتجلسه موافقت اصولی به عنوان دبيرخانه 
موقت هيأت مؤس��س محسوب ش��ده و اقدامات الزم از جمله انجام فراخوان جهت جذب 
فعاالن مربوطه از طريق روش های معمول اطالع رس��انی )رسانه اي( جهت برگزاری مجمع 
عمومی تش��كل را با رعاي��ت ضوابط قانونی حداكثر تا پايان م��دت اعتبار موافقت اصولی 

مربوطه، انجام خواهد داد.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

15

ماده 14 . پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسسين و تصويب اساسنامه و انتخاب اعضای 
هيأت مديره و بازرس و انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، مقدمات الزم برای ثبت تشكل و درج 
آگهی تاسيس در روزنامه رسمی و صدور پروانه تاسيس و فعاليت و صدور شناسه ملی قابل 

انجام خواهد بود.
تبصره . تمديد پروانه فعاليت منوط به برگزاری مجامع عادی ساليانه در موعد مقرر طبق 

مفاد اساسنامه و تحويل پروانه فعاليت منقضی شده مي باشد.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

16

ماده 15 . چنانچه هيأت مديره های منتخب ظرف مدت تعيين شده در اساسنامه نسبت به 
برگزاری مجامع عادی ساليانه اقدام نكنند و اين اقدام توسط بازرسان و يا جمعی از اعضا كه 
در اساسنامه ذكر گرديده نيز عملياتی نشود، آنگاه اتاق راساً مي تواند نسبت به برگزاری مجامع 

عمومی عادی و فوق العاده با رعايت تشريفات مربوطه اقدام نمايند.
تبصره . در صورت عدم برگزاری مجامع عمومی ساليانه در سه نوبت و انقضای پروانه فعاليت 
تشكل، معاونت تشكل های اتاق ايران به ارائه اخطار كتبی و مهلت سه ماهه به تشكل برای 
برگزاری مجمع و انجام به روز رساني اقدام مي نمايد و در صورتيكه تشكل اقدامات الزم را طبق 
اتاق ايران انجام ندهد، موضوع فعاليت تشكل در اتاق ايران منحل تلقی مي گردد. بديهی است 

تشكيل مجدد تشكل طبق ضوابط منوط به اخذ موافقت اصولی اتاق ايران مي باشد.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

ماده 16 . به  منظور جلوگيری از موازي كاري و تعدد مراكز تصميم گيري، اتاق ايران مي تواند 17
نسبت به ادغام، شبكه سازي، يكپارچه سازي و انسجام تشكل های موازی اقدام كند.

پيش��نهادات در اين خصوص در انتهای گزارش 
آمده است

18
ماده 17 . تشكل های موازی به تشكل هايی كه در يک كد مربوطه به طبقه بندي مشاغل سازمان 
مل��ل )ISIC(  يا طبقه بندي های بين المللی مع��ادل آن مانند طبقه بندي محوری محصوالت 

)CPC( فعاليت مي كنند يا در عضويت و يا ماموريت همپوشانی دارند، اطالق مي شود.

بر اس��اس اين ماده برخی از انجمن ها مي توانند 
تشكل موازی قلمداد شوند.

19

ماده 18  . اساسنامه و تغييرات آن نبايد مغاير با قانون تجارت و قوانين و مقررات اتاق ايران 
از جمله قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار باشد.

تبصره . *مرجع تفس��ير و تشخيص مغايرت اساس��نامه و تغييرات آن با قوانين و مقررات 
اتاق ايران به عهده اتاق ايران مي باشد كه نظر آن اتاق برای كليه تشكل ها الزم االجراست.

ماده 19 . مرجع رس��يدگی به شكايات و حل اختالفات تشكلی، اتاق ايران مي باشد و نظر 20
ابرازی اتاق در اين خصوص قطعی و الزم االجراست.

اين ماده مبهم اس��ت و بايد مشخص شود كدام 
ركن اتاق اين مرجعيت را دارد؟

ماده 20 . معاونت تشكل ها مكلف است طی سه ماه بعد از تصويب اين آيين نامه اساسنامه 21
نمونه هر يک از تشكل ها را تدوين كند.

ماده 21 . هيأت رئيسه اتاق ايران مي تواند تمام يا قسمتی از اختيارات و مسئوليت های خود 22
را در ارتباط با كليات موضوع تشكل ها به شورايی تخصصی تفويض نمايد.

23

ماده 22 . در صورتيكه تشكلی با فعاليت يكسان و مشابه قباًل در اتاق ايران به ثبت رسيده 
باش��د، معاونت تشكل ها مي بايس��ت با دعوت از تشكل های مزبور كه در ساير مراجع ثبت 

شده اند، زمينه ادغام و تعامل ميان دو تشكل را فراهم آورد.
*ماده . با توجه به تصريح تبصره 2 ماده 5 قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار، 
شرايط عضويت تشكل ها در اساسنامه مي بايست شفاف و دقيق بوده و به گونه اي باشد 
كه مانع عضويت فعاليت مربوطه در حوزه تشكل نباشد و عضويت كليه فعاليت تسهيل 
گردد و معاونت تش��كل های اتاق ايران مي تواند راساً در خصوص عضويت فعاليت حائز 

شرايط در تشكل ذيربط اقدام نمايد.

بر اس��اس اين م��اده ام��كان ادغ��ام انجمن با 
كنفدراسيون وجود دارد
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بخش سوم – ضوابط الحاق تشكل های كسب و كار به اتاق ايران:
ماده 23 . كليه تش��كل ها اعم از تش��كل های تخصصی و كاركردی در همه سطوح ملی و 

استانی مي توانند بر اساس ضوابط زير به اتاق ايران الحاق شوند:
1 – نوع فعاليت تشكل برابر تعريف اين آيين نامه باشد.

2 – در حوزه فعاليت آن، تشكل موازی در اتاق ايران وجود نداشته باشد.
3 – تغييرات مورد نظر در اساسنامه به منظور الحاق در اتاق ايران انجام شود:

بخش هويت يا اهداف يا مقدمه:
3-1- انجمن به اس��تناد بند )ك( ماده )5( قانون تش��كيل اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و كش��اورزی ايران و ماده )5( قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار در مجمع عمومی 
فوق الع��اده مورخ به اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كش��اوری ايران )از اين پس اتاق ايران 

ناميده خواهد شد( الحاق گرديد.
بخش وظايف:

3-2- جلوگيری از انجام رقابت های ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طريق اعمال ضوابط 
كميته انضباطی اتاق بازرگانی ايران.

3-3- ارائه گزارش هر ش��ش ماه يک بار از عملكرد انجمن و ارزيابی آن، طرح مس��ائل و 
مش��كالت همراه با پيشنهاد راه حل های اجرايی برای رفع مشكالت و ارائه گزارش مزبور و 

پاسخ به استعالم ها و ارجاع های اتاق ايران.
بخش عضويت:

3-4- دارا بودن كارت معتبر عضويت يا كارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
كشا  ورزی تهران يا شهرستانها برای عضويت در انجمن.

بخش مجامع:
3-5- دعوت از نماينده اتاق ايران برای حضور در كليه جلس��ات مجامع عمومی )عادی و 

فوق العاده( به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای.
3-6- نماينده هر عضو حقوقی در »انجمن« جهت شركت در مجامع عمومی و انشاء رای 
بايد عضو هيأت مديره يا مديرعامل عضو مربوطه و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شركت 
خود باشد. نماينده مزبور مكلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شركت كرده و اجازه توكيل 
اين حق را به غير ندارد. ضمناً اعضای حقيقی نيز مي بايست اصالتاً در جلسه حضور يابند و 

اجازه توكيل حق رای به غير را ندارند.
موارد متفرقه :

3-7- انجمن مي بايس��ت به موجب ماده 5 قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار در 
خصوص س��اماندهی تش��كل های اقتصادی با اتاق ايران و در خصوص مسائل ملی و كالن 

صنفی با تشكل باالدستی ذيربط )به تشخيص اتاق ايران( هماهنگ باشد.
3-8- رعاي��ت مق��ررات و آيين نامه های اجراي��ی ذيربط اتاق بازرگان��ی، صنايع، معادن و 

كشاورزی ايران در خصوص عضويت تشكل ها.
3-9- در صورتيكه اساس��نامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق ايران صورت 

می پذيرد و نظر ابرازی اتاق در اين خصوص قطعی و الزم االجراست.
3-10- در ص��ورت تغيي��ر اقامتگاه قانونی »انجمن« مراتب در روزنامه كثيراالنتش��ار 
منتخب آگهی مي ش��ود و نيز كتباً به اطالع اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 

ايران خواهد رسيد.
4.  داشتن اعتبار پروانه فعاليت در مرجع ثبت قبلی؛

5. تشكيل منظم مجامع عمومی حداقل در 2 سال قبل از الحاق به اتاق ايران؛
تبصره. مرجع تشخيص بندهای فوق، اتاق ايران مي باشد.

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

به ج��ای عب��ارت »دارای معرفی نامه رس��می از 
ش��ركت خود باش��د«، عبارت »دارای معرفی نامه 
با امضای رسمی تعهدآور شركت باشد« جايگزين 

شود.

منظور كدام ركن اتاق است؟

گزارش انجمن
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ماده 24. عضويت و الحاق تشكل در اتاق ايران با رعايت شرايط زير صورت می پذيرد:
پس از اخذ موافقت اصولی، تشكل نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام و با هماهنگی 
معاونت تشكل ها موارد مربوط به جايگاه و نحوه نظارت اتاق ايران و چگونگی ارتباط و تعامل تشكل 

با اتاق ايران مطابق با اساسنامه نمونه تشكل های اتاق ايران را به اساسنامه خود الحاق نمايد.
 داش��تن كارت عضويت و برای تش��كل هايی كه دارای فعاليت تجارت خارجی هس��تند كارت 
بازرگانی معتبر در يكی از اتاق های بازرگانی كشور برای اعضای هيأت مديره تشكل الزامی است.

تبصره. حداقل 20 درصد اعضای اصلی تش��كل در مقطع الحاق به اتاق ايران، بايد دارای كارت 
عضويت يا بازرگانی معتبر در يكی از اتاق های كشور باشند و ساير اعضای اصلی تشكل حداكثر 

بعد از مدت 3 سال از الحاق به اتاق ايران عضو يكی از اتاق های سراسر كشور شوند.
تشكل های الحاقی مي بايست ظرف 3 سال از الحاق به اتاق ايران به طور كامل از مرجع ثبت اوليه 

خود منفک شوند و اساسنامه اتاق ايران را بپذيرند و به عضويت اتاق ايران درآيند.
* ماده . تش��كل های اقتصادی كه از ابتدای س��ال 1393 در س��اير مراجع به ثبت رس��يده اند 
نمي توانند به عنوان تشكل اقتصادی به اتاق الحاق گردند و مي بايست درخواست تاسيس دهند.

* ماده. تشكل های اقتصادی ثبت شده در وزارت كشور به منظور الحاق به اتاق ايران مي بايست 
اساسنامه منطبق بر ضوابط و اساسنامه نمونه اتاق ايران را بپذيرند.

بر چه اساس��ی معيار ابتدای سال 93 تعيين شده 
است؟

26

بخش چهارم – شرايط كسب كرسی تشكل ها در هيأت نمايندگان اتاق ايران:
الف – شرايط داشتن نماينده در هيأت نمايندگان

ماده 25. تش��كل های تخصصی ملی، تخصصی سراسری، فدراسيون ها و كنفدراسيون های 
ثبت ش��ده در اتاق ايران با احراز ش��رايط زير مي توانند به عضويت هيأت نمايندگان اتاق 

بازرگانی ايران درآيند:
داشتن پروانه فعاليت معتبر از اتاق ايران.

 داشتن حداقل 3 سال سابقه ثبت در اتاق ايران.
فدراسيون و كنفدراسيون بايد حداقل 51 درصد تشكل های پايين دستی زيرشاخه خود را 

پوشش داده باشند.

ماده 26. تشكل های واجد شرايط فوق الذكر مي بايست درخواست حضور در هيأت نمايندگان 27
را با نامه رسمی و با پيوست مدارك به اتاق ايران اعالم نمايند.

ماده 27. مرجع احراز تطبيق شرايط تشكل ها و نمايندگان آنها در هيأت نمايندگان، هيأت 
رئيسه اتاق ايران مي باشد.

28

ب – شرايط و ضوابط نماينده تشكل در هيأت نمايندگان
ماده 28. نمايندگان تشكل های واجد شرايط با دارا بودن شرايط زير مجاز به حضور و حق 

رای در هيأت نمايندگان اتاق ايران خواهند بود:
عضو اصلی هيأت مديره تشكل مربوطه باشد؛

دارای سابقه حداقل يک سال عضويت در تشكل مربوطه باشد؛
صورتجلس��ه هيأت مديره در خصوص معرفی نماينده عضو هي��أت نمايندگان به امضای 

اعضای هيأت مديره را ارائه نمايد؛
دارای كارت معتبر بازرگانی و يا عضويت اتاق ايران باشد؛

تبصره 1. تش��كل ها موظفند برای معرفی نماينده خود مدارك زير را به معاونت تشكل ها 
ارسال نمايند:

نامه رسمی درخواست؛
صورتجلسه مجمع عمومی ناظر به انتخاب عضو هيأت مديره و يا روزنامه رسمی؛

صورتجلسه هيأت مديره ناظر بر معرفی نماينده؛
تبصره 2. سلب شرايط از حضور در هيأت مديره به منزله خاتمه عضويت در هيأت نمايندگان 

است و تشكل موظف است نماينده جديدی معرفی نمايد.

شرايط ذكر شده در اين ماده كافی نيست می توان 
از موارد زير استفاده كرد:

محدوديت س��نی، دارا بودن مدرك تحصيلی، دارا 
بودن س��ابقه فعاليت به مدت 15 س��ال، س��ابقه 
عضويت 5 ساله در تشكل مربوطه، سابقه عضويت 
سه س��اله در هيأت مديره تش��كل مربوطه و دارا 

بودن كارت بازرگانی به مدت 10 سال و... 

29

ماده 29. آيين نامه تشكل های اقتصادی، در )4( بخش و )29( ماده و )19( تبصره در جلسه 
مورخ................ هيأت رئيس��ه اتاق ايران به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراست. 
لذا كليه مصوبات و سياس��ت های قبلی لغو بالاثر بوده و كليه تشكل های زيرمجموعه اتاق 
ايران – اعم از تاسيس��ی و الحاقی – موظفند حداكثر ظرف مدت 3 س��ال، تشكل خود را 
با ضوابط معين در آيين نامه، منطبق نمايند. در غير اين صورت اتاق ايران عنداللزوم راس��اً 
نسبت به *تعليق تشكل، ابطال پروانه، حذف از فهرست ملی تشكل ها و هيأت نمايندگان، 

تغيير اساسنامه و ساختار و برگزاری مجامع اقدام خواهد كرد.
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3- پيشنهادات
1- وضع هر نوع قانون و مقرراتی بايد مستند به گزارشي باشد كه نقاط 
ضعف موجود  و داليل تغييرات پيشنهادي را به طور روشن بيان كرده 
باشد. متاسفانه پيش نويس پيشنهادي اتاق فاقد اين گزارش است و تنها 
بايد به حدس و گمان در مورد ديدگاه طراحان پيش نويس اكتفا كرد. 
لذا پيشنهاد مي شود 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 تشكل ها با اتاق ايران با ساير كشورها

2- با توجه به ش��رح وظايف و اساس��نامه نوع طبقه بندی تشكل ها 
جامع نيست لذا نياز به بازبينی دارد. در صورت تصويب اين پيش نويس، 
تشكل های عضو اتاق ايران مانند برخی انجمن ها نياز به بازنگری اساسنامه 

خواهند داشت.
3- مواد 8 الی 16 در راستای اخذ اطالعات عملكرد مالی، نظارت بر 
برگزاری مجامع، تش��كيل تشكل ها، موافقت با ايجاد تشكل و برگزاری 
مجمع راسا در صورت عدم برگزاری مجمع توسط تشكل های مربوطه 
 و مواردی از اين قبيل پيش بينی ش��ده اس��ت كه در واقع بيانگر تبادل 
مجموعه ای از اطالعات بدون امكان صحت سنجی همراه با اقدامات اجرايی 
كه تقريبا بار اداری و مالی سنگينی بر اتاق تحميل خواهد كرد لذا ماده 

زير به عنوان جايگزين مواد فوق پيشنهاد مي شود:
اتاق ايران موظف است تا حداكثر يک سال پس از تصويب اين آيين نامه 
با همكاری تشكل ها سامانه جامعی را با ويژگی های زير راه اندازی كند:

3-1- امكان ثبت و ويرايش كليه اطالعات مالی و اساسنامه ای تشكل ها 
در مقاطع زمانی تعريف شده وجود داشته باشد.

3-2- امكان استعالم آنالين مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی و حقيقی 
تشكل ها از ثبت شركت ها و ثبت احوال فراهم شده باشد.

3-3- امكان مغايرت گيری اطالعات وارده ش��ده توس��ط تشكل ها با 
اطالعات قبلی آن تشكل ها با اطالعات تشكل های ديگر و اصول تعريف 

شده اتاق ... را فراهم كند
3-4- امكان تاييد آنالين وضعيت تش��كل ب��ا ارائه گزارش مديريتی 

وجود داشته باشد.
3-5- امكان تعيين آنالين وقت برگزاری مجمع برای تشكل با توجه 

به وضعيت برگزاری مجامع ساير تشكل ها
4- در خصوص عضويت تشكل ها در هيأت نمايندگان اتاق ايران، اين 
نكته ضروری است كه اعضای هيأت نمايندگان اتاق ايران از نمايندگان 
منتخب اتاق های شهرس��تان و اتحاديه ها و سنديكاهای وابسته به اتاق 
ايران تشكيل مي شود. در حال حاضر تعداد كل اعضای هيأت نمايندگان 
اتاق ايران 444 نفر اس��ت. )135 نفر نمايندگان اتاق های شهرس��تان و 
309 نفر نمايندگان تشكل ها(. با افزايش تعداد تشكل ها و در نتيجه آن 
افزاي��ش نمايندگان عضويت در هيأت نمايندگان، تعداد اعضای هيأت 
نمايندگان اتاق ايران با افزايش قابل توجهی روبه رو مي شود. با اين ساز و 
كار نمايندگان انتخابی در اقليت قرار می گيرند. در اين راستا بايد شرايط 
احراز تش��كل ها و نمايندگان آنها به دليل جايگاه و حساس��يت آن بايد 
مورد بازنگری قرار گيرد و شرايطی از قبيل موارد زير مدنظر قرار گيرد:

محدوديت سنی، دارا بودن مدرك تحصيلی، دارا بودن سابقه فعاليت 
به مدت 15 س��ال، سابقه عضويت 5 ساله در تشكل مربوطه، سابقه 
عضويت س��ه ساله در هيأت مديره تشكل مربوطه و دارا بودن كارت 

بازرگانی به مدت 10 سال و ... 

در دنيای امروز، دانايی يكی از محور ها و شاخص های اصلی پيشرفت و تعالی هر جامعه به شمار 
می رود. سنجش سطح دانايی به ميزان توليد و مصرف اطالعات و گسترش دانايی به دسترسی 
س��ريع و آس��ان به منابع علمی موثق وابسته است. در واقع پژوهش موتور محرك پيشرفت و 
توسعه محسوب مي شود. حتی اگر نشانه هايی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ 
دهد آن توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نمي تواند مسير مطمئنی را طی كند. بنابراين، 
پژوهش مبنای توسعه است و تضمينی برای استمرار توسعه به شمار می آيد. توسعه پژوهش 
در هر كشور مبتنی بر گسترش رويكرد پژوهش مدار در آموزش آن كشور است كه از سطح 

آموزش ابتدايی آغاز شده و تا پايان تحصيالت دانشگاهی استمرار می يابد. 
1- عوامل موثر در توسعه پژوهش 

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند با اين حال می توان به اختصار عوامل توسعه 
پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نيروی انسانی تقسيم نمود. 
منظور از عوامل سخت افزاری همه امكانات فيزيكی و زيرساخت های بنيادی است كه امكان 
انجام پژوهش در حوزه های مختلف را برای پژوهش��گران فراهم می آورد. مثال وجود ابزارهای 
پژوهشی از قبيل دستگاه ها و آزمايشگاه های پيشرفته و امكانات شبكه ای و رايانه ای از جمله اين 
منابع سخت افزاری محسوب می شوند. منظور از امكانات نرم افزاری جريان اطالعات و دانش 
ميان پژوهشگران است كه از طريق مجله ها و منابع علمی ديگر به صورت چاپی يا الكترونيكی 
صورت می پذيرد. در  نهايت، بخش سوم اين مجموعه نيروی انسانی و پژوهشگرانی است كه با 
دانش و تالش خود می توانند امكانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح های 

پژوهشی گوناگون را تدوين و اجرا كنند. 
2-  نقش پژوهش در تصمیم گیری های کالن

همانگونه كه می دانيم پژوهش، فعاليتی اس��ت دقيق، منظم و منطقی برای كشف حقايق، 
دس��تيابی به دانش نو، حل مس��ائل و تصميم گيری های درست. با الگو قراردادن اين تعريف و 
همچنين نگرش جامع به دستاوردهای بزرگ كشورهای توسعه يافته كه نشان دهنده انجام كار 
پژوهشی در آغاز هر فعاليتی است، اهميت و لزوم اقدام پژوهشگران صحنه اجرايی كشور، در 
سال جاری نمود پيدا می كند. يكی از عوامل اساسی پيشرفت در كشورهای توسعه يافته، توجه 
خاص به امر پژوهش است. اصوال هر نوع پيشرفت و توسعه ارتباط مستقيمی با تحقيقات علمی 
دارد و رشد و توسعه كشورهای پيشرفته، در نتيجه سرمايه گذاری در بخش پژوهش است. حجم 
وسيع پژوهش های علمی در كشورهای توسعه يافته صنعتی گويای اين واقعيت است. كشورهای 
پيشرفته صنعتی بخش قابل توجهی از توليد ناخالص ملی را به سرمايه گذاری در امور پژوهشی 
و تحقيقاتی اختصاص داده اند. بررسی ها حاكی از اين است كه؛ اين رقم برای كشورهای صنعتی  

5 درصد است، حال آنكه در ايران اين رقم حدود نيم درصد است.         
پژوهش مي تواند جلوی بسياری از دوباره كاری ها، اتالف وقت و بودجه را بگيرد. هر قدر 
موضوعی بزرگتر و بااهميت تر باشد نياز به پژوهش برای تصميم گيری درباره اجرای آن 
بيشتر است. اين كار، ريسک تصميم و اجرا را به حداقل می رساند. برای برنامه ريزی بلند 
مدت نيز نياز به تحقيقات بيشتر است. در صورتيكه برنامه ريزی فاقد پشتوانه تحقيقاتی 
باشد و به طور همه جانبه پيش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد، به يقين در اجرا 
و عملياتی شدن با مشكل روبه روخواهد شد. از اين رو می توان گفت پژوهش به ويژه در 

تصميم گيری های كالن نقش عمده ای دارد.
3-  پژوهش و حمایت از تولید ملی

با نگاهی به سابقه پژوهش و كار پژوهشی در ايران، خواهيم دانست كه كشورمان در اين حوزه، 
جايگاه مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد محققان كشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده برای 
پژوهش، تعداد مراكز تحقيقاتی و... در مقايسه با كشورهای توسعه يافته، نشان از لزوم تدبير هرچه 
بيشتر مسئوالن در اين باره دارد.  متاسفانه در ايران، فرهنگ پژوهش برخالف فرهنگ آموزش، 
گسترش نيافته و نهادينه نشده است. اما فارغ از اين نقاط ضعف در زمينه مسائل پژوهشی، آنچه 
در اين بحث حائز اهميت است، استفاده مفيد و موثر از ظرفيت های موجود تحقيقاتی كشور به 
منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود توليد ملی در كشور است. اگر يک توليد كننده خرد يا 
كالن، در آغاز يا ادامه فرآيند توليد خود، از همين ظرفيت های پژوهشی موجود استفاده كرده و 

بررسی اهميت و جايگاه پژوهش در توسعه 
كشور و لزوم ايجاد و تقويت مراكز پژوهشی 

و كارشناسی بخش خصوصی 
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تصميمات خود را بر پايه نتايج حاصل از كارهای پژوهشی 
قرار دهد، اگر مس��ئوالن حوزه اعتباری بانک ها، پيش از 
اعطای تسهيالت به توليدكنندگان، هدايت منابع مالی خود 
را منوط به نتايج كار پژوهشگران در پايش و ارزيابی مستمر 
صنايع و توليدات مرتبط با آن بانک كنند، به عنوان مثال؛ 
اگر مسئوالن وزارتخانه های »جهاد كشاورزی«، »صنعت، 
معدن و تجارت«، »كار و امور اجتماعی« تصميمات مربوط 
به نحوه به كارگيری عوامل توليد موجود )كار، سرمايه و...( 
را مبتنی برعمليات پژوهشی اتخاذ كنند و يا خود بخش 
خصوصی مث��ل اتاق های بازرگانی در ارائه مش��ورت به 
سياستگذاران نتايج پژوهش های دقيقی را به آنها منتقل 
كنند. آنگاه با فرض تامين ساير الزامات مربوط به ارتقای 
توليد ملی، نتايج مطلوبی حاصل خواهد شد؛ بنابراين توليد 

ملی، اهداف واالی خود را لمس خواهد كرد.   
به طور خالصه می توان بيان كرد كه؛ 

• پژوهش موتور محرك پيش��رفت و توس��عه كشور 
محسوب مي شود.

• هر نوع پيش��رفت و توسعه، ارتباط مستقيمی 
با تحقيقات علمی دارد و رشد و توسعه كشورهای 
پيش��رفته، در نتيج��ه س��رمايه گذاری در بخش 

پژوهش است.
• نق��ش پژوه��ش در تصميم گيری ه��ای كالن برای 
كشورهای صنعتی 5درصد است، حال آنكه در ايران اين 

رقم حدود نيم درصد است.
4- مقایس�ه جایگاه پژوه�ش در ایران با برخی 

کشورهای منطقه
يكی از مسائلی كه همواره توجه مسئوالن و انديشمندان 
كشور را به خود جلب می كند، امر پژوهش و فعاليت های 
علمی است. پژوهش يک بحث قابل توجه وحائز اهميتی 
است. زيرا پژوهش هم در رشد علمی وهم در رشد اقتصادی 
و جاي��گاه بين المللی كش��ور تاثير به س��زايی می گذارد. 
صاحب نظ��ران. پژوهش را زير بنای توس��عه می دانند و 
جامعه اي��ی را موفق و پيش��رفته توصيف می كنند كه بر 
 مدار نخبگان و شايس��تگان علمی و پژوهش��ی بچرخد. 
جامعه ای ك��ه تصميم گيری های آن از س��وی نهادهای 
علمی پژوهشی پشتيبانی ش��ود، گام به سوی توسعه و 
ترقی می گذارد .پژوهش و تحقيق. راه های علمی و اصولی 
دارد و اگر اين اصول رعايت نشود باعث هدر رفتن نيروی 

انسانی و مادی مي شود.
در كشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از توليد 
ناخال��ص داخلی به امر پژوه��ش اختصاص می يابد ولی 
اين ميزان در كشور ما بسيار ناچيز است؛ آماری در اين 

خصوص وجود دارد؟
براساس بررس��ی ها و گزارش های اخير، سهم بودجه 
پژوهشی برخی كشورها از توليد ناخالص ملی اينگونه است: 
چين 2 درصد، آمريكا 8.2 درصد، فرانسه 3.2 درصد، هند 
يک درصد، كره جنوبی 6/3 درصد )كه افزايش پيدا كرده(، 
آلمان 9.2 درصد، ژاپن 4.3 درصد، روسيه 5.1 درصد و 

ايران حدود نيم درصد.
متأس��فانه از لحاظ اختصاص سهمی از توليد ناخالص 
داخلی يا G.D.P به امر پژوهش، اين مشكل در كشور وجود 
دارد؛ البت��ه تصميم دولت بر اين بود در قانون برنامه های 
سوم، چهارم و پنجم اين ميزان تا 3 درصد توليد ناخالص 

داخلی افزايش يابد كه اينچنين نشد. براساس قانون برنامه 
ششم توسعه نيز قرار است اين ميزان تا 4 درصد افزايش 
پيدا كند. در اليحه بودجه سال 95 دولت برای اصالح اين 
رون��د، جدولی به نام »ج��دول 1« پيش بينی كرد و چون 
عدد كل اعتبارات پژوهش��ی كشور حدود 7 هزار و 500 
ميليارد تومان بود، در جدول 14 نيز تقريبا معادل همين 
مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از توليد ناخالص 
ملی به يک درصد برس��د. متأسفانه به دليل مشكالتی كه 
دولت داشت اين امر محقق نشد. در سال 96 هم در اليحه 
بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف كرد. بودجه 
پژوهشی كل كش��ور در سال 96 بيش از 8 هزار ميليارد 
تومان رسيد، در جدول 14 بودجه هم حدود 9 هزار ميليارد 
تومان پيش بينی شد تا به 1.1 درصد از توليد ناخالص ملی 
برسد كه محقق نشد. انتظار می رود با روش های ديگری در 
س��ال 97 و با كمک مجلس در اين زمينه اقدامات خوبی 
انجام ش��ود. ايراد نمايندگان مجلس به جدول 14 اليحه 
بودجه اين بود كه دولت نمي تواند از س��رجمع دستگاه ها 
اين مبلغ را برداشت كند و اين محقق نخواهد شد. مشكل 
جدی ديگر در اين زمينه مشاركت نكردن بخش خصوصی 
است. در كشورهای پيشرفته، بخش خصوصی و غيردولتی 
در توليد ناخالص ملی نقش اساسی دارد؛ مثالً اگر به سهم 
پژوهش از توليد ناخالص ملی در كشورهای اروپايی توجه 
كنيم می بينيم كه دست كم نيمی از اين درصدی كه اشاره 
كرديم مربوط به بخش خصوصی و غيردولتی است؛ اينطور 

نيست كه همه اين ميزان را دولت تأمين كند.
لذا پيشنهاد مي شود دست اندركاران دستگاه های متولی و 
به ويژه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی كشور، معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری، مركز پژوهش های مجلس 
و متوليان تحقيقات در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و 
همچنين واحدهای R & D دستگاه های خروجی مطالب 

ارائه شده را مورد توجه قرار دهند.
ب��ر  ك��ه   Knowledge Economy ش��اخص 
پايه ميانگين س��اده چهار زيرش��اخص 1- مش��وق های 
 اقتص��ادی 2- تعليم و تربيت 3- نوآوری اقتباس فناوری

4- زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات بنا شده است 
رتبه ايران 94 می باشد. بر اين اساس مصر 88، عربستان 60 
و تركيه 62 هستند يا در خصوص شاخص TAI )شاخص 
 دس��تيابی فناوری( ايران از نظر ش��اخص دستيابی بين

72 كشور رتبه 45، مصر 51 ، عربستان 44 و تركيه رتبه 
30 را داراست. به اين ترتيب مشخص است كه در منطقه 
بعد از كشورهای عربستان و تركيه قرار داريم. در خصوص 
شاخص ظرفيت نوآوری Innovation Capacity كه 
ش��امل زير شاخص های سرمايه انسانی، فعاليت فناوری، 
 )R&D( تعداد كاركنان در واحدهای تحقيق و توس��عه
تعداد اختراعات و انتشارات علمی در هر يک ميليون نفر 
است. جمهوری اسالمی ايران از رتبه جهانی 85 برخوردار 
اس��ت. در اين ش��اخص جايگاه ايران بعد از كش��ورهای 
عربستان، تركيه و مصر قرار دارد. همچنين رتبه ايران در 
شاخص Global Innovation Index ، 95 است كه 
با كشورهای منطقه تفاوت قابل مالحظه ای دارد. همانطور 
كه مش��خص است، جايگاه ايران با توجه به شاخص های 
علم و فناوری بين المللی مطلوب نبوده و برای دستيابی به 
جايگاه اول بايد استراتژی متناسب با هدف انتخاب شود، لذا 

پيشنهاد مي شود بخش های تحقيق و توسعه تقويت شوند.
5- موسسات پژوهشی اقتصادی بخش دولتی

صرف نظ��ر از كيفيت پژوهش های انجام ش��ده، وفور 
درآمده��ای نفتی در ايران اين امكان را به بخش دولتی 
داده اس��ت كه نهادها و مراكز پژوهشی مختلفی را برای 
ايجاد پشتوانه فنی و كارشناسی تصميمات خود  فراهم 
كن��د. ولی بخش خصوصی به طور طبيعی اين امكان را 
ندارد كه بتواند حداقل سياس��ت های اعمال شده توسط 
دولت را نقد و بررسی و يا پيشنهادهايی در راستای بهبود 
آنها ارائه نمايد در زير برخی نهادهای پژوهش��ی دولتی 
كه به تعداد قابل توجهی نيروی انسانی در اختيار دارند 

استخراج گرديده است.
پژوهشكده امور اقتصادی، مركز تحقيقات سياست علمي 
كش��ور، مركز پژوهش هاي مجل��س، مركز پژوهش های 
اسالمی صدا و سيما، مركز بررسی های استراتژيک رياست 
جمهوری، مركز اطالع رس��اني تحقيق و توس��عه ايران، 
دفتر مطالعات سياس��ي و بين المللي وزارت امور خارجه، 
پژوهش��كده آمار، پژوهش��كده صنعت نفت، پژوهشكده 
حوزه و دانشگاه، پژوهشكده مطالعات راهبردي، پژوهشكده 
بين المللی تاريخ اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزی، موسسه مطالعات آمريكاي شمالي 
و اروپا وابسته به دانشگاه تهران، موسسه مطالعاتی انديشه 
سياسی اقتصادی، موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي 
تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به 
دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
 حال اين س��وال مطرح مي ش��ود كه بخش خصوصی 
به ويژه اتاق ايران چه امكانات پژوهشی در اختيار دارد تا 
بتواند كاستی های احتمالی سياست های دولت را در بخش 
اقتصادی بررس��ی و منتشر كند. در اين راستا ابتدا بايد 
موسسات پژوهشی اقتصادی بخش خصوصی را فهرست 
كرد البته بانک اطالعات مدونی در اين خصوص نيست 
ولی می توان فهرست اوليه را بصورت ذيل استخراج كرد.

6- موسسات پژوهشی بخش خصوصی
مركز تحقيقات و معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و كش��اورزی ايران، مركز مطالعات اقتصادی اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران، انجمن مديران 
صنايع، انجمن فوالد ايران، سنديكای برق ايران، انجمن 
قطعه سازان و توليدكنندگان خودرو، انجمن توليدكنندگان 
كفش ايران، انجمن توليدكنندگان صنايع غذايی ايران، 

انجمن ملی صنايع پالستيک و پليمر ايران.
در ادامه به بررس��ی بيش��تر دو فعال بخش خصوصی 
)مؤسسه آموزش��ی و پژوهش��ی اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و كشاورزی ايران، انجمن مديران صنايع( كه در 
زمينه كارشناسی و پژوهشی در سطح سياست های كالن 
و اقتصادی كش��ور از جايگاه مناسبی برخوردار هستند 

می پردازيم؛ 
- مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنايع، 

معادن و كشاورزی ايران
مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنايع و 
معادن ايران با بيش از35 سال سابقه آموزشی، از خرداد 
ماه س��ال 1385 به عنوان يک مؤسسه مستقل متعلق 
به اتاق ايران، با هدف توانمندس��ازی و افزايش بهره وری 
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نيروی انسانی بخش بازرگانی و جامعه كسب و كار كشور و 
همچنين فراهم آوردن زمينه مناسب و محيط بالنده برای 
انجام مطالعات و پژوهش های الزم به منظور توسعه فنون و 
شيوه های نوين علمی و عملی رايج در فضای كسب و كار 
دنيا، با دعوت از مدرسين و محققين برجسته رشته های 
مديريت، بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، كامپيوتر، حقوق و 

زبان های خارجی شروع به فعاليت نموده است.
مؤسس��ه عالوه ب��ر برگ��زاری دوره ه��ا، همايش ها و 
كارگاه های آموزشی ويژه فعاالن اقتصادی،اقدام به طراحی 
و اجرای دوره های آموزشی كاربردی كوتاه مدت به صورت 
حضوری ومجازی ويژه صاحبان صنايع، مديران،كارشناسان 
ودانش پژوهان جويای كس��ب و كار، با صدور گواهينامه 

معتبر در پايان دوره می نمايد.

 شرح اهم وظايف
• اداره كليه فعاليت های موسس��ه بر اساس مصوبات 

هيات مديره
• ت��الش در راس��تای طراح��ی و برنامه ريزی ه��ای 
آموزش��ی موثر در ارتقاء كسب و كار فعاالن اقتصادی و 
فارغ التحصيالن رش��ته های مديريت و ديگر رشته های 

مرتبط بازرگانی
• استفاده از پتانسيل موسسه در راستای ارتباطات علمی 

با دانشگاه های داخلی و بين الملل
• استفاده از توان و ظرفيت مشاورين موسسه در راستای 

برگزاری دوره های آموزشی موثر
• تالش در برقراری ارتباط با اتاق های مشترك و توسعه 

آموزشی موثر جهت اعضای آنان
• استفاده از ظرفيت های فارغ التحصيالن دانشگاه های 

طرف قرارداد در انجام پروژه های تخصصی
• ت��الش در طراحی دوره ه��ای تاثيرگذار )مجازی( با 

موسسات معتبر جهت مديران و سرپرستان
عليرغم اينكه مس��ئوالن امر همواره از توس��عه 
پژوهش و ارتقای جايگاه علمی كشور سخن می رانند 
و در اين سال ها نيز پژوهشگاه ها، پارك های علم و 
فناوری و صدها مركز پژوهش محور ديگر در كشور 
ايجاد ش��ده اس��ت اما باز هم بهبودی در كيفيت 
پژوهش در كش��ور ايجاد نش��ده و هنوز با رقبای 
منطقه ای و جهانی خود فاصله زيادی داريم. و اين 
مس��أله خود الزمه تش��كيل و وجود يک موسسه 
مس��تقل كارشناس��ی و پژوهش��ی در جهت رفع 
چالش ها و ارتقای بخش خصوصی است. هر چند 
كه در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران 
به اين مقوله در حد امكان پرداخته شده است ولی 

نتوانسته كارايی الزم را داشته باشد.
- انجمن مديران صنايع

انجمن درس��ال 1357 به 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 وكمک به صنعتي 
شدن كشور از طريق تقويت فرهنگ كارآفريني پايه 
گذاري ش��د ودرسال 1359 رسما به ثبت رسيد وهم 
اكنون بيش از چهار دهه از خدمت رسانی انجمن در 

راه صنعت وفرهنگ صنعتي كشور می گذرد.

  فعاليت هاي پژوهشي
• پژوهش ها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به 
بررس��ي مشكالت ونيازهاي صنعت، چگونگي گسترش 
صنع��ت وباالخره ارائه راه حل ها وپيش��نهادها براي رفع 

مشكالت است.
• تحقيق�ات انجم�ن همچنين زمين�ه هاي اقتصادي 
و اجتم�اع�ي مرتب�ط ب�ا صنعت ازقبيل سرمايه گذاري، 
گردش مالي صنعت، بازرگاني، صادرات، قوانين و مقررات 
مالياتي روابط كار، تأمين اجتماعي و... را نيز دربرمي گيرد.

• بررس��ي لواي��ح و طرح هاي 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.

 فعاليت هاي آموزشي وانتشاراتي
• انجم��ن با درك ضرورت توس��عه آم��وزش به ويژه 
در زمينه فرهنگ صنعتي واش��اعه اص��ول و روش هاي 
مناس��ب مديريت علمي س��عي درمعرفي وآشنا سازي 
مدي��ران با قوانين ومقررات ازطري��ق اجراي برنامه هاي 
آموزشي گوناگون دارد. دراين راستا مي توان به برگزاري 
دوره هاي آموزش مديريت، سمينارهاي علمي وكاربردي 
درباره مس��ائل صنعت وتشكيل جلسات عمومي ماهانه، 

كنفرانس هاي ماهانه و جلسات اشاره كرد.
• در زمينه فعاليت هاي انتش��اراتي، انجمن يک خبرنامه 
داخلي به نام »صنعت ومطبوعات« ، ويک مجله ي تخصصي 
به نام »كارآفرين« منتشر مي كند كه به صورت حرفه اي وبه 
منظور آشنايي هرچه بيشتر جامعه ايران با صنعت و فرهنگ 

صنعتي كشور و جهان منتشر مي شود.
7- عدم تمایل ورود بخش خصوصی و غیردولتی 

به حوزه پژوهش و کارشناسی
عوامل مختلفی در اين زمينه دخيل هس��تند كه از آن 
جمله می توان به نبود قانون اش��اره كرد كه موجب ش��ده 
بخش خصوصی در اين زمينه وارد نش��ود. البته شايد هم 
احساس می كنند كه نيازی به سرمايه گذاری در امر پژوهش و 
تحقيقات نيست، اين در حالی است كه پژوهش و تحقيق در 
دنيا برای بخش خصوصی يک امر جدی و حياتی است. در 
ايران انديشه اينگونه است كه فقط بايد دستگاه های دولتی 
تحقيقات داشته باشند و هنوز اين تفكر جا نيفتاده كه برای 
رقابت در عرصه بين المللی و عرضه محصول و پويايی، بايد 
تحقيقات داشته باشيم. پس بايد قانون در اين باره اصالح شود 
كه نياز به كمک مجلس دارد. در دنيا بخش خصوصی برای 
سرمايه گذاری در امر تحقيقات از معافيت ها و مشوق هايی 
بهره مند مي ش��ود. س��ال 94، مجلس مصوبه ای داشت كه 
براساس آن شركت هايی كه در بخش تحقيقات و پژوهش 
سرمايه گذاری می كنند تا 10 درصد معافيت مالياتی داشته 
باشند بخش خصوصی هم بايد از مشوق هايی بهره مند شود 

و هم با الزامات قانونی روبه رو باشد.

  جمع بندی و پيشنهادات
- اگرچ��ه اهميت پژوه��ش در قوانين و مقررات 
مختلف مورد توجه قرار گرفته اس��ت ولی موضوع 
پژوهش در ايران از منظر اثرگذاری آن بر سياست ها 
و تصميمات اجرايی هم در مقايس��ه با كشورهای 

منطق��ه و هم در مقايس��ه با مي��زان همت بخش 
خصوصی نسبت به بخش دولتی قابل نقد و بررسی 
است به عبارت ديگر هم جايگاه پژوهش در ايران 
در مقايس��ه با كش��ورهای منطقه از سطح پايين 
برخوردار است و هم اهميتی كه بخش خصوصی 
مثل اتاق های بازرگانی در پژوهش می دهند نسبت 
به دولت با اهميت تر اس��ت لذا بخش خصوصی به 
وي��ژه اتاق های بازرگانی با تعريف جديد از جايگاه 
بخش پژوهش هم نقش پژوهش های انجام ش��ده 
با رويكرد و تجويز اهميت اقتصاد رقابتی نسبت به 

ايجاد ساختارهای پژوهشی همت نمايد.
- كمب��ود گزارش ها و پژوهش های آسيب شناس��انه در بخش 
خصوصی كشور )انجمن ها، تشكل ها و نهادها( و نبود برنامه ريزی 
برای ارتقا جايگاه بنگاه ها از چالش های توسعه اقتصادی در كشور 
است. به عنوان مثال؛ موضوع رقابت پذيری در دو سطح كالن و خرد 
قابل بررسی است، مباحثی كه عمدتا در محافل كارشناسی مختلف 
مطرح مي ش��ود، معطوف به مسائل كالن است. اين مباحث خود 
الزمه تشكيل و وجود يک موسسه مستقل كارشناسی و پژوهشی 
در جهت رفع چالش ها و ارتقای بخش خصوصی است. هر چند كه 
در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران و تهران به اين 
مقوله پرداخته شده است ولی نتوانسته كارايی الزم را داشته باشد.

- حال با توجه به كاستی های مطرح شده، بخش خصوصی 
توانس��ته و مي تواند با پذيرش انجمن مديران صنايع بعنوان 
يک تش��كل فراگير پژوهشی و كارشناس��ی به عنوان بازوی 
كارشناسی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی و تامين 
بودجه الزم برای اين تشكل از سوی اتاق های بازرگانی ايران و 
تهران در جهت انجام فعاليت های كارشناسی كالن، فرابخشی 

و فراصنفی اقدام نمايد.
- ايجاد يک مركز پژوهش��ی مس��تقل به عنوان اتاق فكر 
توس��ط اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران برای 
جمع بندی و ايجاد يک صدايی در تحقق فضای رقابتی و ارتقای 

فعاليت های بخش خصوصی و پيشنهاد به دولت.
- همچني��ن نگرش اس��تراتژيک به موضوع تحقيق و 
پژوهش به عنوان يک روش، جهت تقويت كارآفرينی و حل 
مشكالت كشور مي تواند در تقويت جايگاه ايران در منطقه 

دنيا به عنوان يک استراتژی پيشرو پيشنهاد مي شود.

 فهرست منابع
• قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

• قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ايران

• ربيعی، مهناز، )1387(، بررسی اثر تحقيق و توسعه در 
رشد اقتصادی كشورها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، 

معاونت پژوهشی.
• بهكيش، محمدمهدی، )1380(، اقتصاد ايران در بستر 

جهانی شدن، نشر نی.
• معاونت برنامه ريزی راهبردی رياست جمهوری )1388( 

اليحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت. تهران: معاونت
• برنامه ريزی راهبردی.

• ن��وروزی ، عبدالرضا ) 1396 ( وضعيت توليدات علمی 
ايران و كشورهای منطقه، تحقيقات سياست علمی كشور.

• گزارش های موجود در سازمان های مختلف و استفاده 
از آمارهای وبسايت های مربوطه.

گزارش انجمن
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گزارش انجمن

 مقدمه
در اجرای اصول 104 و 106 قانون اساسی، قانون 
ش��وراهای اسالمی كار در س��ال 1363 به تصويب 
مجلس ش��ورای اسالمی رسيد به موجب اين اصول 
هدف تاسيس شوراها تامين قسط اسالمی و همكاری 
در تهي��ه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيش��رفت 
امور واحدهای توليدی، صنعتی و كش��اورزی بيان 
ش��ده است. منظور و قصد نهايی از تشكيل شوراها 
»پيشرفت امور در واحدهای توليدی و صنعتی است« 
و همه تالش ها بايد حول محور توليدی متمركز گردد. 
هدف نخس��ت طرح اوليه آن نيز ايجاد تشكل های 
صنفی بود اما با بررس��ی  آن در مجلس، وظايف و 
اختيارات اين ش��ورا افزايش يافت و به اهرم كنترل 
كننده مديريت تبديل شد تا آنجا كه حق بازرسی و 
نظارت بر كار مديريت نيز به اين شورا تفويض گرديد. 
در سال های اجرای اين قانون شوراهای اسالمی كار و 
مديريت به عنوان دو قطب دافعه يكديگر قرار گرفتند 
و بيشترين وقت شوراها مصروف اين گرديد تا هرچه 
بيشتر اختيارات خود و امتيازات كارگری را افزايش 
دهد. به همين دليل اصالح اين قانون امری ضروری 
اس��ت. با اينحال طرح اخير اصالح قانون شوراهای 
اسالمی كار نيز كه با امضای 46 نماينده مجلس در 
تاريخ 9 مرداد 1397 اعالم وصول گرديده در تالش 
اس��ت تا با افزايش اختيارات شورا بيش از پيش در 
مقابل مديريت ق��رار گيرد. در مقدمه توجيهی اين 

طرح آمده است: 
»قانون شوراهای اسالمی كار يک تشكل دو وجهی 
اس��ت كه از يک س��و در صدد حفظ و تامين منافع 
كارگران است و از سوی ديگر منافع و بقای شركت 
و كارگاه جهت ادامه فعاليت و تامين حقوق كارگران 
را بر خ��ود واجب می داند. به عبارت ديگر موازی با 
كارفرما در شركت فعاليت می كند و به امور واحد به 
منظور انجام درست امور كار نظارت می كند ولی به 
علت وجود تعدادی از قوانين ش��ورا متاسفانه مورد 

سوءاستفاده قرار گرفته است.«
اين در حالی است كه كشور جمهوری اسالمی ايران 
تاكنون به مقاوله نامه های شماره 87 و 98  سازمان 
بين المللی كار ملحق نشده ليكن چون مقاوله نامه های 
مذكور ج��زء مقاوله نامه های حق��وق بنيادين كار 
محسوب مي شود مفيد است كه نمايندگان محترم 
مجلس ش��ورای اسالمی در هنگام تدوين و تصويب 
قواني��ن مرتبط با ايجاد تش��كل ها اعم از كارگری و 
كارفرمايی به اين مقاوله نامه ها توجه نمايند كه به نظر 
می رسد در طرح اصالحيه قانون شوراهای اسالمی 

كار به اين مهم توجهی نشده است.

همچنين بر اساس ماده 101   قانون برنامه چهارم 
توس��عه مقرر شده بود تا نسبت به تهيه برنامه ملی 
كار شايس��ته اقدام ش��ود كه محقق نشد. عالوه بر 
آن به موجب ماده 73   قانون برنامه پنجم توس��عه 
نسبت به اصالح قانون كار و قانون تامين اجتماعی 
و روابط كار اقدام ش��ود كه محقق نگرديد. چنانچه 
اين مواد قانونی در زمان خود اجرا می شدند، اكنون 
ني��ازی به اصالحيه موردی يكی از قوانين مرتبط با 

روابط كار نبود.
از موارد قابل توجه در استقالل تشكل های كارگری 
و كارفرمايی اس��تقالل در شكل گيری، استقالل در 
تامين مالی تشكل توسط اعضا و عدم مداخله دولت 
در تش��كل كارگری و تشكل كارفرمايی و همچنين 
عدم دخالت تش��كل كارگری در وظايف مديريتی و 
عدم دخالت مديران در تش��كل های كارگری است. 
بديهی اس��ت چنانچه موارد اجمالی بر ش��مرده در 
ايجاد و س��پس عمل تش��كل های كارگری رعايت 
نشود نمی توان گفت كه تشكل ايجاد شده مستقل 
اس��ت. به نظر می رس��د در طرح پيشنهادی رعايت 
استقالل تش��كل كارگری )شورارهای اسالمی كار( 

به عمل نيامده است.
در اين گزارش كوش��ش شده است ابتدا تحليلی 
از قانون فعلی و مس��ائل و مشكالت آن بازگو گردد 
و س��پس با بررس��ی طرح اصالحيه مجلس، نكات 
مربوطه در قالب جدول مقايسه ای بيان می گردد. تا 

از اي��ن طريق بتوان در تكميل و اصالح هرچه بهتر 
اين قانون اقدام كرد تا كارگران وكارپذيران در كنار 
مديران واحدهای تولي��دی در به حركت درآوردن 

چرخ توليد موثر باشند.
الف: بررسی مسائل و مشکالت قانون تشکیل 

شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30  
همانطور كه ذكر شد هدف های ذكر شده در اصل 
104 قانون اساسی مبين اين امر است كه اساس شورا 
بر پايه همكاری و هماهنگی نهاده شده است. در واقع 
شورا مبرا از مسئوليت اجرايی است و اين مسئوليت بر 
عهده كليه كارگران و مديران واحدهای صنعتی است 
و تنها بايد مديران و مس��ئوالن اجرايی را در جهت 
انجام بهتر امور با ارائه پيشنهاد و نظرات ياری دهد.

با ذكر اين موارد در قانون ش��وراهای اسالمی كار 
كنونی از جمله مواد 13، 18، 19 و 22 و ... در طول 
زمان اجرا )از س��ال 64 تاكنون( چه در امر تفكيک 
وظايف ش��ورا )نماينده كارگر( با مديريت )كارفرما( 
و چه در خصوص  اس��تقالل ش��ورا  )از نظر مالی و 

امثالهم( همواره اختالفاتی بوده است. 
در ماده 13، قسمتی از اختيارات شورا بيان گرديده 
كه جنبه اجرايی دارد و در بس��ياری موارد با فلسفه 
تشكيل شورا كه در قانون اساسی آمده و همچنين 
با مفاد تبصره 3 ماده يک مغاير است. بند »د« اين 
ماده اجازه نظارت به ش��ورا را داده است بدون اينكه 
حدود اين نظارت در قانون روشن شده باشد گرچه 

اظهارنظر كارشناسی درخصوص طرح اصالح قانون تشکيل شوراهای 
اسالمی كار مصوب 1363/10/30
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در م��اده 9 آئين نامه اجرايی بنحوی به جبران اين 
مشكل پرداخته و سعی كرده است كه طريق نظارت 
بيان گردد اما به هرحال مفهوم نظارت يک امر دقيقا 
مديريتی و آمرانه است و به شورا حق می دهد كه در 
تمام امور واحد، به نوعی كنجكاوی و دخالت نمايند 
و به مواد مذكور در ماده 9 آيين نامه قناعت ننمايند.

در ماده 19، مواردی ذكر ش��ده اس��ت كه ش��ورا 
مي تواند در مورد آنها به مديريت پيشنهاد كند ولی 
روش��ن نيست كه مديريت مي تواند آن نظرات را رد 
كند يا خير؟ چون بالفاصله در ماده 26 به شورا حق 
داده است هرگاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون 

عمل نكند، به محكمه قضايی شكايت نمايد. يا در ماده 
18، قيد »بايد« اضافه است و جزء وظايف مديريتی 
است. چرا كه ممكن است تقاضای مدارك مالی شود. 
نكته قابل توجه اين است كه اساساً وقتی برای 
شورا، وظيفه قائل شده و مديريت را مكلف به انجام 
نظرات شورا می كنند، دقيقا می پذيرند كه شورا يک 
نهاد اجرايی است و نه مشورتی ... به عبارت ديگر 
وادار كردن مديريت به اطاعت از نظرات شورا، بدين 
معنی است كه شورا نهادی است دقيقاً هم طراز و 
حتی باالتر كه مي تواند مديريت را زير سوال ببرد 

و او را محكوم به اطاعت از خود نمايد.

با توجه به موارد فوق، نكاتی در ادامه در خصوص 
»طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی كار« بيان 
می گردد. قانون شوراهای اسالمی كار و همچنين 
طرح اصالحي��ه آن نه تنها با اكثر قوانين داخلی 
مرتبط با حوزه كار متناسب نيست، بلكه با قوانين 
و مقررات بين المللی از جمله مقاوله نامه های 87 
و 98 سازمان بين المللی كار در تناقض است. در 
اين طرح تالش شده است قدرت شوراهای اسالمی 
كار افزايش يابد. ليكن توجهی به وظايفی كه برای 
شورا تعريف ش��ده است و جزء وظايف مديريتی 

است نشده است.

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

اعالم نظر کارشناسیمتن طرح پیشنهادیمتن قانونماده

1

ماده1� به منظور تأمين قس��ط اس��المی و همكاری 
در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور 
در واحدهای توليدی، صنعتی، كش��اورزی و خدمات، 
ش��ورايی مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به 
انتخ��اب مجمع عموم��ی و نماينده مديري��ت به نام 

شورای اسالمی كار تشكيل می گردد.

تبصره1: مجمع عمومی هر واحد از كليه )كارگران 
و س��اير( كاركنان به اس��تثناء مديريت تش��كيل 

می گردد.

ماده 1- تبصره های ماده )1( قانون بش��رح زير 
اصالح مي شود:

تبص��ره 1- مجم��ع عمومی هر واح��د از كليه 
كارگران و كاركنان به استثنای مديريت تشكيل 
مي شود و در س��طح كانون های استانی و عالی 
كشور نيز مديريت و نماينده او حق شركت در 

هيات مديره ها را ندارد.

ب��ا توجه به تعريف ذكر ش��ده در ماده 1 ش��ورای 
اسالمی كار مركب از نماينده مديريت و كاركنان 
است. قسمت اخير طرح اصالحيه )تبصره ماده 1 
قانون( خالف ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار 

می باشد.
با اصالح تبصره 1 ، متن ماده 1 نيز بايد تغيير كند 
چرا كه ديگر اين شورا، شورای كارگری خواهد بود.

تبصره2: جلس��ات مجمع در مرحله اول با حداقل 
دو س��وم اعضا تش��كيل و انتخابات آن با اكثريت 
مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. در صورتيكه 
اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممكن نشود مجمع با 
يک دوم اعضاء تشكيل و رأی گيری به عمل می آيد 
و ني��ز از اعضايی كه در مجمع ش��ركت نكرده اند 
تا رس��يدن به حداقل دو س��وم اعضاء رأی گيری 
مي ش��ود. به هر ح��ال آراء منتخبين نبايد از يک 

سوم كل آراء كمتر باشد.

تبصره 2- جلس��ات مجم��ع در مرحله اول با يک 
دوم اعضا تشكيل و انتخابات آن با اكثريت نسبی 
آرای حاض��ران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با 
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار مي شود. همچنين 
تصميمات شورا و مصوبات آن بايد در چهارچوب 
قوانين و مقررات و جهت تأمين منافع حرفه ای و 
صنفی كاركنان، ش��ركت و واحد باشد و مديريت 
در تمامی امور بايد تصميمات شورا را مورد توجه 
قرار داده و پس از طرح در جلس��ات هيات مديره، 
مذاكرات و پيمان های دسته جمعی كليه امور واحد 

لحاظ نمايد.

با اين تغييرات در خصوص تركيب تش��كيل جلسات، 
خواهان اين هس��تند تا جلسات ش��ورا به هر قيمتی 
تشكيل شود . با هر حدنصابی نماينده كاركنان انتخاب 
شود. در صورتی كه انتخاب نماينده با تعداد اندك رای 

نمي تواند منافع كارگران را نمايندگی كند.
در اين تبصره شيوه اكثريت نسبی جايگزين انتخاب به 
شيوه اكثريت مطلق گشته است به اين معنا كه هر فرد 
با هر تعداد رای مي تواند نماينده تمامی كارگران گردد 
در حالی ك��ه نماينده كارگران بايد مورد قبول اكثريت 
كارگران باش��د و تصميماتی كه اتخاذ مي شود از يک 

وجه قانونی و پشتوانه كافی برخوردار گردد.
بنظر می رس��د در طرح پيش��نهادی س��عی شده در 
واحدهای بيش از 35 نفر ش��اغل، شورای اسالمی كار 
تش��كيل گردد. انتخاب شورا )چنانچه نماينده رسمی 
كارگ��ران تلقی گردد( بش��رح تبصره 2 م��اده يک نه 
منطقی اس��ت و نه صحيح اس��ت و نه انتخاب شدگان 
را می توان نماينده اكثري��ت كارگران بنگاه اقتصادی 

دانست.
مضافاً اينكه قسمت اخير تبصره 2 طرح پيشنهادی در 
ارتباط با ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار نيست.

گزارش انجمن
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گزارش انجمن

ب: جدول مقایسه اي قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب 1363/10/30  و  طرح اصالح آن )1397/5/27(
اعالم نظر کارشناسیمتن طرح پیشنهادیمتن قانونماده

1

ماده1� به منظور تأمين قس��ط اسالمی و همكاری 
در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور 
در واحدهای توليدی، صنعتی، كشاورزی و خدمات، 
شورايی مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به 
انتخاب مجمع عمومی و نماين��ده مديريت به نام 

شورای اسالمی كار تشكيل می گردد.

تبص��ره1: مجم��ع عموم��ی هر واح��د از كليه 
)كارگران و س��اير( كاركنان به استثناء مديريت 

تشكيل می گردد.

ماده 1- تبصره های ماده )1( قانون بش��رح زير 
اصالح مي شود:

تبص��ره 1- مجم��ع عمومی هر واح��د از كليه 
كارگران و كاركنان به استثنای مديريت تشكيل 
مي شود و در س��طح كانون های استانی و عالی 
كش��ور نيز مديريت و نماينده او حق شركت در 

هيات مديره ها را ندارد.

با توجه به تعريف ذكر شده در ماده 1 شورای اسالمی 
كار مرك��ب از نماين��ده مديريت و كاركنان اس��ت. 
قس��مت اخير طرح اصالحيه )تبصره ماده 1 قانون( 
خالف ماده يک قانون شوراهای اسالمی كار می باشد.

ب��ا اصالح تبصره 1 ، متن ماده 1 نيز بايد تغيير كند 
چرا كه ديگر اين شورا، شورای كارگری خواهد بود.

تبص��ره2: جلس��ات مجم��ع در مرحل��ه اول با 
حداقل دو س��وم اعضا تشكيل و انتخابات آن با 
اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. 
در صورتيك��ه اجتم��اع دو س��وم اعضاء مجمع 
ممكن نشود مجمع با يک دوم اعضاء تشكيل و 
رأی گيری به عمل می آيد و نيز از اعضايی كه در 
مجمع شركت نكرده اند تا رسيدن به حداقل دو 
س��وم اعضاء رأی گيری مي شود. به هر حال آراء 
منتخبين نبايد از يک سوم كل آراء كمتر باشد.

تبصره 2- جلسات مجمع در مرحله اول با يک 
دوم اعضا تشكيل و انتخابات آن با اكثريت نسبی 
آرای حاضران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با 
هر تعداد اعضا انتخابات برگزار مي شود. همچنين 
تصميمات شورا و مصوبات آن بايد در چهارچوب 
قوانين و مقررات و جهت تأمين منافع حرفه ای و 
صنفی كاركنان، شركت و واحد باشد و مديريت 
در تمامی امور بايد تصميمات شورا را مورد توجه 
قرار داده و پس از طرح در جلسات هيات مديره، 
مذاكرات و پيمان های دس��ته جمعی كليه امور 

واحد لحاظ نمايد.

با اين تغييرات در خصوص تركيب تشكيل جلسات، 
خواهان اين هستند تا جلس��ات شورا به هر قيمتی 
تش��كيل ش��ود . با هر حدنصابی نماين��ده كاركنان 
انتخاب ش��ود. در صورتی كه انتخاب نماينده با تعداد 
اندك رای نمي تواند منافع كارگران را نمايندگی كند.

در اين تبصره شيوه اكثريت نسبی جايگزين انتخاب 
به شيوه اكثريت مطلق گشته است به اين معنا كه هر 
فرد با هر تعداد رای مي تواند نماينده تمامی كارگران 
گردد در حالی كه نماين��ده كارگران بايد مورد قبول 
اكثريت كارگران باشد و تصميماتی كه اتخاذ مي شود 

از يک وجه قانونی و پشتوانه كافی برخوردار گردد.
بنظر می رسد در طرح پيشنهادی سعی شده در 
واحدهای بيش از 35 نفر شاغل، شورای اسالمی 
كار تشكيل گردد. انتخاب شورا )چنانچه نماينده 
رس��می كارگران تلقی گردد( بش��رح تبصره 2 
ماده يک نه منطقی اس��ت و نه صحيح است و 
نه انتخاب ش��دگان را می توان نماينده اكثريت 

كارگران بنگاه اقتصادی دانست.
مضاف��اً اينكه قس��مت اخي��ر تبص��ره 2 طرح 
پيشنهادی در ارتباط با ماده يک قانون شوراهای 

اسالمی كار نيست.

تبص��ره3: تصميمات و مصوبات اين ش��ورا بايد 
در چهارچوب اين قانون باش��د و در امور مربوط 
به وظاي��ف مديريت نظرات خ��ود را به صورت 

پيشنهاد مطرح می نمايد.

2
ماده2-  شرايط انتخاب شونده :

الف �  حداقل سن 22 سال.
ب �  حداقل سابقه كار يک سال در همان واحد.



52

شماره 135- زمستان 1397
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تبصره: كارگاه هايی كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول اين شرط 
نخواهند بود.

ج �  اعتقاد و التزام عملی به اسالم و واليت فقيه و وفاداری به قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران.

تبصره: در اقليت های كليمی، مس��يحی و زرتش��تی وفاداری به قانون اساسی 
كافی است.

د �  ع��دم گرايش به احزاب و س��ازمان ها و گروه های غي��ر قانونی و گروه های 
مخالف جمهوری اسالمی.

ه� �  دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
و �  تابعيت ايران.

ز �  برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخالق.
ح � عدم وابستگی به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفری كه به حكم 

دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد.
تبص��ره: تش��خيص صالحي��ت كانديداهای عضويت در ش��وراهای اس��المی 
در چهارچ��وب ش��رايط مذك��ور در م��اده فوق به عه��ده هيأتی مرك��ب از :

1 � نماينده وزارت كار.
2 � نماينده وزارتخانه مربوطه.

3 � نماينده منتخب مجمع كاركنان می باشد.

م��اده 2- در بند )2( تبص��ره ماده )2( 
عبارت »نماينده كانون شورای اسالمی 
كار استان« جايگزين عبارت »نماينده 

وزارتخانه مربوطه« مي شود.

با اين اصالح كارگران در اين هيات 
دارای دو رای هستند و عمال رای 

نماينده وزارت كار بالاثر است.

انتخابات شوراها زير نظر وزارت كار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال 3
خواهد بود.

م��اده 3- ماده )3( قان��ون و تبصره )4( آن 
بش��رح زير اصالح، تبصره های )1( و )2( آن 

حذف و تبصره )3( آن ابقاء مي شود:
ماده 2- انتخابات با نظارت كانون استان برگزار 
می گردد و مدت اعتبار آن چهار سال خواهد بود.

هر انتخاباتی نيازمند روش يكسان است 
و دارای مراحلی است كه بهترين مرجع 

آن وزارت كار است.

تبصره1: وزارت كار موظف است آيين نامه انتخابات را حد اكثر دو ماه پس از 
حذفتصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند .

تبصره2: شروع انتخابات شوراها يک ماه پس از تصويب آيين نامه 
حذفانتخابات خواهد بود.

تبصره3: انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره 
شورای قبل انجام شود.

تبصره4: نخستين جلسه شورای هر واحد حداكثر يک هفته پس از انتخابات به 
دعوت نماينده وزارت كار و به رياست مسن ترين اعضا تشكيل و از ميان خود 

يک رئيس ، يک نايب رئيس و يک منشی به اكثريت آراء انتخاب می نمايد.

در تبصره )4( ماده )3( قانون 
عبارت »به دعوت نماينده وزارت 

كار« حذف شود.

شورا در صورت انحراف از وظايف قانونی خود به تشخيص هيأت موضوع 4
ماده 22 منحل می گردد.

5

ش��ورای منحل ش��ده در صورت اعتراض مي تواند بر مبنای اصل 106 
قانون اساس��ی به دادگاه صالح ش��كايت نمايد. حداكث��ر فرصت برای 
اعتراض ده روز از تاريخ ابالغ می باش��د و دادگاه موظف اس��ت خارج از 

نوبت رسيدگی نمايد.

وزارت كار موظف اس��ت پس از انحالل قطعی ش��ورا حداكثر تا دو ماه 6
انتخابات شورای جديد را برگزار نمايد.

گزارش انجمن
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7

سلب عضويت هر يک از اعضای شورا مبنی 
برتخلف از وظايف قانونی و يا فقدان شرايط 
مذكور در ماده 2 به پيشنهاد حداقل دوسوم 
مجموع اعضاء با تأييد هيأت موضوع ماده 22 

امكان پذير خواهد بود.

ماده 4- ماده )7( بشرح زير اصالح مي شود:
ماده 7- سلب عضويت هر يک از اعضاء 

مبنی بر تخلف و يا عملكرد نامطلوب با رأی 
دوسوم مجموع اعضا و با نظارت كانون استان 

امكان پذير خواهد بود.

چرا برای سلب عضويت نياز به دو سوم رای هست 
ولی برای عضويت با يک دوم نيز امكان پذير است؟
اين اصالح با اصالح تبصره 2 ماده 1 در تضاد است.
از طرف ديگر تعريف تخلف بايد مشخص باشد و 

معيار آن معلوم نيست. در صورتی كه معيار وظايف 
قانونی است كه در ماده 13 آمده است.

تبصره1: فردی كه از وی سلب عضويت شده 
طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را 
خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از 

نوبت رسيدگی نمايد.
تبصره2: فردی كه سلب عضويت وی قطعی 
شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد 

شركت نمايد.

8

شورايی كه بيش از يک سوم اعضايش استعفاء 
دهند يا فوت نمايند يا مسلوب العضويه گردند 

وزارت كار موظف است برای تكميل شورا 
حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجديد نمايند.

ماده 5- عبارت »كانون استان« در ماده )8( 
قانون جايگزين عبارت »وزارت كار« مي شود.

در تمام دنيا نمايندگان كارگر خارج از ساعات 
قانونی وظايف شورايی خود را انجام می دهند.

9
ساعاتی كه اعضای شورای اسالمی كار به 

وظايف شورايی مشغول هستند جزء ساعات كار 
آنان محسوب می گردد.

ماده 6- ماده )9( قانون بشرح زير اصالح و 
تبصره )2( آن حذف مي شود:

ماده 9- ساعاتی كه اعضای شورای اسالمی كار 
به وظايف شورايی مشغول هستند و همچنين 

شركت در جلسات هيأت تشخيص و حل 
اختالف و بدوی تجديدنظر سازمان تأمين 

اجتماعی و جلسات و كميته های مربوطه به 
كانون های استانی و كشوری جزء ساعات كار 

آن محسوب مي شود.

كلي��ه كارگ��ران از جمله افرادی ك��ه داوطلب 
عضويت در شوراهای اسالمی كار می شدند بدايتا 
بر اس��اس ماده 7 و ماده 10 قانون كار استخدام 
ش��ده و هر ي��ک از اين افراد ب��ه موجب انعقاد 
قرارداد كار الزم اس��ت متصدی يكی از مشاغل 
تعيين شده موضوع ماده 10 قانون كار باشند لذا 
ساعات كاری كه اعضاء شورای اسالمی كار برای 
انجام كار ش��ورايی انجام می دهند و اين ساعات 
جزء س��اعت كار آنها محس��وب می گردد باعث 

اختالل در وظايف شغلی آنها مي شود.
در ماده 6 طرح پيش��نهادی چنين اس��تنباط 
مي شود كه كارگری كه به موجب ماده 7 و ماده 
10 قانون كار استخدام گرديد چنانچه عضو شورا 
شود ديگر مسئوليتی در خصوص انجام وظايف 

كارگری خود ندارد.
تبصره1: عضويت و ساعات كار اضافی در شورا  

افتخاری است.

تبصره2: مرجع تعيين ساعات كار شوراهای 
اسالمی كار، هيأت موضوع ماده 22 می باشد.

موادی كه در آن هيات موضوع ماده 22 آمده است، 
حذف شده است.

حذف هيات موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسالمی 
كار مشكالت بسيار عديده ای را ايجاد خواهد نمود.

تبصره3: هزينه های ضروری شوراها از طريق 
حق عضويت مجمع كاركنان تأمين می گردد.

تبصره4: تعيين ميزان حق عضويت به عهده 
مجمع عمومی كاركنان می باشد.
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10
ش��ورا در حدود وظاي��ف و اختيارات خود در 
برابر هيأت موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان 

مسئول است.

م��اده 7- در م��اده )10( قان��ون عب��ارت 
»كانون هماهنگی ش��وراهای اسالمی كار 
استان« جايگزين عبارت »هيأت موضوع 

ماده )22(« مي شود.

منظور از اين كانون هماهنگی، همان تبصره 1 ماده 
1 است كه نماينده مديريت را حذف كرده اند. حال 

جايگزين هيات موضوع ماده 22 شده است.
ماده 7 طرح پيش��نهادی كاماًل ب��ا تبصره 2 طرح 
پيشنهادی مغاير است در تبصره 2 طرح پيشنهادی 
تش��كيل مجمع را ابتدا با ½ اعضا و در مرحله دوم 
با هر تعداد اعضا پيش��نهاد داده است در صورتيكه 
اعض��اء ش��ورايی كه با توج��ه به تبص��ره 2 طرح 
پيشنهادی انتخاب شدند برای سلب عضويت آنها 

بايد ⅔ اعضا مجمع برقرار نمايند! و...

11

هرگاه مدير يا هيأت مديره نسبت به تصميمات 
ابالغ شده از جانب ش��ورا در حدود وظايف شورا 
اعتراض داش��ته باش��ند می توانند نظر خود را از 
تاريخ ابالغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای 
تجديدنظر نمايند. در صورتيكه ش��ورای مزبور از 
رأی خود عدول ننمايد معترض مي تواند مراتب را 
جهت رسيدگی نهايی به هيأت موضوع ماده 22 

ارجاع نمايد و رأی آن هيأت قطعی است .

ماده 8- در ماده )11( قانون عبارت »هيأت موضوع 
ماده )22(« حذف و عبارت ذيل اضافه مي شود:

»مراتب جهت رس��يدگی نهائی مربوط و وظايف 
ش��ورا به اداره تش��كل كارگ��ری و كارفرمايی و 
 در مرحل��ه بعد به مراجع صالح��ه موضوع اصل 
يكصد و شش��م )106( قانون اساسی مربوط است. 
منظور از مراجع صالحه ديوان عدالت اداری است.«

در اين ماده نيز هي��ات موضوع ماده 22 حذف 
شده است

ديوان عدالت اداری با توجه به وظايفی كه دارد 
نمي تواند بعنوان دادگاه مصالحه قلمداد گردد.

تشكيل مجمع عادی كاركنان سالی يک بار 12
الزامی است.

تبصره1: ش��ورا مي تواند رأس��اً يا ب��ه تقاضای 
مديريت يا به درخواس��ت يک چهارم كاركنان 
واح��د، مجمع فوق العاده كاركنان را تش��كيل و 
موضوع مورد درخواس��ت را در دس��تور جلسه 
ق��رار دهد و در صورت تقاض��ای بيش از پنجاه 
درصد كاركنان تشكيل مجمع الزامی است. در 
هر صورت تأييد هيأت موض��وع ماده 22 برای 

تشكيل مجامع فوق العاده ضروری است.

تبصره2: مجم��ع كاركنان به طور ف��وق العاده 
نمي تواند هر س��ه ماه بيش از يک بار تش��كيل 

گردد.

ماده 9-  تبصره )2( ماده )12( قانون به ش��رح 
ذيل اصالح مي شود:

تبصره 2- مجمع كاركنان به طور فوق العاده بر 
اساس ضرورت تشكيل مي شود.

با اين اصالح اين مجمع فوق العاده ممكن است 
هرگز تشكيل نشود.

ض��رورت نياز به معي��ار دارد و تش��خيص اين 
ضرورت با كيست؟

در ماده 9 طرح پيشنهادی تعيين تشكيل مجمع 
كاركنان به طور فوق العاده و برای ضرورت اصاًل 

صحيح نمی باشد.

13

وظايف شورا:
الف � ايجاد روحيه همكاری بين كاركنان هر واحد به 

منظور پيشرفت سريع امور.
ب � همكاری با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی 
كاركنان در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و سياسی.

ج � ب��اال ب��ردن آگاه��ی كاركن��ان در زمينه ه��ای 
اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظاير آن.

د � نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحيح 
كار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه.

گزارش انجمن
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تبصره: اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.
ه� � همكاری با مديريت در تهيه برنامه ها به منظور پيشبرد امور واحد.

و � بررسی شكايات كاركنان در مورد نارسايی های واحد و پيگيری موارد حقه.
ز � تالش در جهت گسترش امكانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی كاركنان واحد.

ح � بررسی و شناخت كمبود ها و نارسايی های واحد و ارائه اطالعات به مدير يا هيأت مديره.
ط � همكاری و كوشش دربهبود شرايط كار و دستيابی به ميزان توليد پيش بينی شده در 

برنامه های توليدی واحد.
ی � پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفی افراد اليق برای احراز مسئوليت های مناسب به مديريت.

شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطالع اعضای مجمع برساند.14

وزارت كار موظف است در واحدهايی كه بيش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشكيل 15
شورای اسالمی كار اقدام نمايد.

ماده 10- تبصره ماده )15( 
قانون حذف مي شود.

تبصره: زمان تشكيل شوراها در شركت های بزرگ دولتی از قبيل شركت های تابعه وزارت 
نفت، ش��ركت ملی فوالد ايران، ش��ركت ملی صنايع مس ايران … بر اساس اين قانون به 

تشخيص شورای عالی كار )موضوع ماده 55 قانون كار( خواهد بود.
تأسيسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آن كه نحوه فعاليت 16

اين گونه واحدها يا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ايجاب نمايد كه به طور جداگانه عمل كنند.
تبصره: حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعاليت آنها و تشخيص فاصله در آيين نامه 

اجرايی اين قانون مشخص خواهد شد.

17

تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد كاركنان به ترتيب زير خواهد بود:
از36 تا 150 نفرسه نفر

از 151 تا 500 نفر پنج نفر
از 501 تا 1000نفر هفت نفر
از 1001 تا 5000 نفر نه نفر

از 5000 به باال يازده نفر
تبصره1: تعداد 2، 3، 4، 5،6  نفر به ترتيب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسالمی 

فوق انتخاب می شوند.
تبصره2: اعضای علی البدل به هنگام بيماری، غيبت، استعفاء، بركناری يا فوت اعضای اصلی 

به ترتيب اكثريت آراء به جای عضو يا اعضای اصلی در جلسات شورا شركت می نمايند.
در صورت تقاضای شورا مديريت بايد آمار و مدارك مربوط به وظايف شورا را در اختيار آن قرار دهد.18

تبصره: اعضای شورا مطلقا حق افشای آمار و اطالعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

19

شورا با رعايت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر مشورتی خود را به مديريت ارائه می دهد:
الف � ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته.

ب � موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا.
ج � تخصيص مشاغل افراد.

د � تعيين نرخ های كارمزدی و پاداش های كاركنان بر اساس قوانين و آيين نامه كار.
ه� � ترتيب استفاده فردی يا جمعی كاركنان از انواع مرخصی .

و � اتخاذ تدابير برای پيشگيری از حوادث و بيماری های ناشی از كار.
ز � تنظيم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح � تدوين ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده 11- ماده )19( 
قانون بشرح زير اصالح و 
بندهای آن ابقاء مي شود:
ماده 19- موضوعات يا 

بندهای زير در كميته ای 
تحت عنوان كميته 
هماهنگی متشكل 
از شورا و مديريت 

تصميم گيری مي شود.

حذف ماده 19 قانون 
شورا اشاره شده در 

ماده 11 طرح اصالحيه 
مشكالت كارگران و 
كارفرمايان را بيشتر 

خواهد نمود.

شورا بايد در زمينه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذيصالح را مطلع و همكاری های 20
الزم را معمول دارد.
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21
شورا موظف است يک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مديريت 

واحد معرفی كند و اين عضو مشاور در جلسات هيأت مديره بدون حق 
رأی شركت خواهد كرد.

ماده 12- ماده )21( قانون 
بشرح ذيل اصالح مي شود:

ماده 21- شورا موظف است 
يک نفر را ب��ه عنوان عضو 
هيأت مديره جهت شركت 
در جلسات هيأت مديره با 
حق رأی به مديريت شركت 

معرفی نمايد.

به عنوان مثال در ش��ركت های سهامی خاص 
چگونه می توان نماينده شورا را به عنوان عضو 

هيات مديره پذيرفت؟
از طرفی اگر كارگران س��هامدار باشند نيز بر 
اس��اس سهامش��ان در هيات مديره عضويت 

دارند؟
تش��كيل هيات مديره ش��ركت ها بنابر قانون 
تج��ارت و مق��ررات خ��اص ديگ��ری صورت 
می گيرد لذا آنچه در ماده 12 طرح پيشنهادی 
آمده است كامالً خالف ديگر قوانين بوده و نه 

منطقی است و نه معمول می باشد.

22

به منظور بررسی و تشخيص انحراف شوراها از وظايف  قانونی خود و انحالل آنها 
)موضوع اصل 106 قانون اساس��ی( در هر منطقه هيأتی به نام هيأت تشخيص 

انحراف و انحالل   شوراها مركب از هفت نفر به شرح زير تشكيل می گردد:
الف � سه نفر از نمايندگان شوراهای اسالمی كار به انتخاب شوراهای واحدهای 

منطقه.
ب � سه نفر از مديران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.

ج � يک نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعی.

وقت��ی هيات ه��ا در اصالحي��ه س��لب 
مسئوليت ش��ده اند چگونه خود ماده 22 

حذف نشده است؟

تبصره1: حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت كار و امور اجتماعی تعيين 
خواهد كرد.

تبصره2: محل تشكيل هيأت مذكور را  اداره كار منطقه تعيين می نمايد.
وزارت كار موظف است ظرف يک ماه هيأت موضوع ماده 22 را تشكيل بدهد.23

24

وظايف هيأت موضوع ماده 22 عبارت است از:
1� ايجاد تفاهم و هماهنگی ميان شورا و مديريت.

2� نظارت و بررسی كاركرد شورا و مديريت.
3� رسيدگی به شكايت كاركنان نسبت به شورا.

4� منحل كردن شورای اسالمی كار در صورت تخلف از وظايف قانونی.
5 � ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح.

م��اده 13- در تبصره ماده 
)24( عبارت »ديوان عدالت 
عبارت  جايگزي��ن  اداری« 

»دادگاه صالح« مي شود.

ديوان عدال��ت موضوع��ات را به صورت 
شكلی بررسی می كند

بايد عبارت دادگاه های قضايی آورده شود

تبصره: ش��ورا در صورت اعتراض به رأی هيأت موضوع ماده 22 مي تواند 
به دادگاه صالح ش��كايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن 

رسيدگی نمايد.
مديريت برای برنامه های آموزش حرفه ای ضمن كار نظر شورا را جلب می نمايد.25

تبصره1: شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاريخ تسليم پيشنهاد به مديريت 
اعالم و در غير اين صورت مديريت مي تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.

تبصره2: در صورتيكه مديريت به نظر ش��ورا معترض باش��د اعتراض خود را به 
هيأت موضوع  ماده 22 اين قانون ارجاع می نمايد و نظر آن هيأت قطعی است.

هر گاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون عمل نكند، شورا مي تواند به 26
محكمه قضايی شكايت كند.

در صورتيكه شورا با اخراج هر يک از كاركنان مخالف باشد رأی نهايی را 27
دادگاه صالح خواهد داد.

م��اده 14- در م��اده )27( 
قانون عبارت »مراجع حل 
اختالف« جايگزين »دادگاه 

صالحه« مي شود.

28
در صورتيكه هيأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو يا اعضای ش��ورا توس��ط 
مديريت مخالف باشد رأی نهايی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت 

رسيدگی خواهد كرد.
تبصره1: اعضای شورا تا صدور رأی نهايی دادگاه صالح كماكان عضو شورا 

بوده و به وظايف نمايندگی عمل خواهند كرد.
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تبصره2: اعضای شورا تا صدور رأی نهايی دادگاه صالح در واحدهای 
تحت مديريت دولتی و نهادهای قانونی كماكان شاغل بوده و به 

وظيفه نمايندگی خود در شورا عمل خواهند كرد.

ماده 15- عبارت 
»واحدهای خصوصی« بعد 
از عبارت »تحت مديريت 

دولتی« در تبصره )2( ماده 
)28( اضافه شود.

در حال حاضر نيز به علت مش��كالت بس��يار 
زياد ناش��ی از نوسانات اقتصادی در واحدهای 
خصوص��ی وجود دارد لذا اص��الح تبصره )2( 
ماده 28 قانون شوراها منعكس شده در ماده 

15 طرح پيشنهادی صحيح نمی باشد.

29

آيين نامه اجرايی اين قانون توسط وزارت كار و امور اجتماعی 
ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت وزيران می رسد. قانون 

فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سی و يک تبصره در جلسه روز 
يكشنبه سی ام دی ماه هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شورای 

اسالمی تصويب و در تاريخ 1363/11/4 به تأييد شورای نگهبان 
رسيده است.

ماده 16- در ماده به قانون 
بشرح زير الحاق مي شود:
ماده الحاقی 1- كارگران 
دارای قرارداد موقت تا 

زمان اعتبار شورا كماكان 
شاغل می باشند.

نمايندگی كارگران در كليه واحدهای اقتصادی 
به اين دليل انجام مي شود كه كارگر بر اساس 
قرارداد كار س��مت كارگری داشته باشد. لذا 
چنانچه قرارداد كارگری لغو ش��ود به تبع آن 
مسئوليت های كارگری كه به تبع شاغل بودن 

به دست آورده است نيز بايد حذف شود.
در ماده 16 طرح پيشنهادی )ماده الحاقی 1( 
با آنچ��ه در ماده 7 و ماده 10 قانون كار آمده 
اس��ت منافات دارد بعب��ارت ديگر نمايندگی 
كارگر در كارگاهی به اعتبار قرارداد كار صورت 
گرفته اس��ت اگر قرارداد كار خاتمه يابد طبعاً 
ديگر كارگر سمتی در كارگاه ندارد كه بتوان او 

را به عنوان نماينده كارگر تلقی نمود.

ماده الحاقی 2- شركت در 
انتخابات شورای اسالمی كار 
انتخاب كننده  تحت عنوان 
و انتخاب شونده برای كليه 
كارگران حقی قانونی است 
و هركس كارگ��ر را از اين 
حق محروم كند يا او را به 
اجبار در ش��ورا وارد كند و 
يا مانع انجام وظايف شود، 
برابر ماده )178( قانون كار 
متخلف به دادگاه معرفی و 

مجازات مي شود.

اين ماده بايد به شرح زير اصالح شود:
ماده الحاقی 2- ش��ركت در انتخابات شورای 
اس��المی كار برای كليه كارگران حقی قانونی 
است و هركس او را به اجبار در شورا وارد كند 
و يا مانع عضويت وی در شوار شود، فرد ذينفع 

مي تواند به مراجع قضايی شكايت نمايد.
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 اين ها اتاق نهم را 
اداره خواهند كرد

1547 فعال بخش خصوصی از ميان ده ها 
هزار كارخانه دار، بازرگان، معدن دار، باغدار 
و كشاورزان بزرگ در زمستان 1397 خود 
را مهي��ای به دس��ت آوردن يك��ی از 535 
كرس��ی هيات نماين��دگان می كردند. يک 
محاسبه كوچک نشان می دهد تقريبا از هر 
3 كانديدا در اتاق های سراس��ر كشور يک 
نفر می توانس��ت اين لباس را پوشيده و در 
يكشنبه پايان هر ماه در يكی از صندلی های 
قرمز طبق��ه 10 اتاق بازرگان��ی، صنايع و 
معادن ايران بنش��يند و حرف هايی بشنود 
و حرف هايی به نمايندگی از همكاران خود 
بزن��د. انتخابات اتاق تهران با حضور 3348 
فع��ال بخ��ش خصوصی كه می خواس��تند 
40 نف��ر از همتاي��ان خ��ود را به كرس��ی 
هيات نمايندگی اتاق پايتخت برس��انند و 
رقابت های گروه��ی در آن از نكات جذاب 
مبارزه 11 اسفند بود. رای آوردن همه 40 
نفری كه ائتالف برای فردا معرفی كرده بود 
يک اتفاق نادر و البته تكرار انتخابات قبلی 
با طعم ش��به حزبی بيشتر بود. اين گام اول 

برای ش��روع كار دوره نهم اتاق است و يک 
بخش هيجان انگيز و مهم آن در بهار يا اوايل 
تابستان امسال است كه در آن هيات رئيسه 
اتاق ايران با رای مستقيم هيات نمايندگان 

منتخب برگزار می شود.
غالمحسين شافعی كه در دو دوره حدودا 
دو س��اله، رياس��ت اتاق بازرگان��ی ايران را 
عه��ده دار ب��وده، در اين دوره ني��ز در اتاق 
مش��هد بيشترين رای را كسب كرده است. 
او توانس��ته 595 رای را به خود اختصاص 
دهد. كيوان كاش��فی كه در دوره گذش��ته 
عضو هيات رئيس��ه اتاق اي��ران بود هم در 
 اي��ن دوره در ات��اق بازرگان��ی كرمانش��اه 
ب��ا 442 رای، بيش��ترين رای را ب��ه خود 
اختصاص داده است. حسين پيرموذن يكی 
ديگر از اعضای هيات رئيسه اتاق ايران است 
كه در اين دوره نيز با 162 رای، سرليست 
هيات نمايندگان اتاق اردبيل است. حسين 
س��الح ورزی، نايب رئيس اتاق ايران نيز در 
ح��وزه انتخابی خود ب��ا 106 رای، نفر اول 

انتخابات اتاق خرم آباد است. 

نتايج انتخابات اتاق های 
بازرگانی صنايع، معادن و 

كشاورزی سراسر كشور
بوشهر

  بازرگانی 
خورشید گزدرازی

علی اکبر شریف پور بوشهری
عبدالرسول ابراهیمی

حسین باباخانی
سیدحسین معروف

  صنعت 
امیر شهریاری

سیدجبار موسوی
تدیر پورجم

سید محمدحسین عظیمی
مجتبی امیدی

  معدن
عباس موحد فر
احمد مرادی
 کشاورزی

مختار قاسمی
حیدر رئیسی
حمزه بویرانی

اردبيل
   بازرگانی 
عبدالرضا بیگناه

بهروز پورسلیمان
حمید شمع یار
حسن عرشی

حسین وثوقی ایرانی
مهدی وقار

  صنعت
حسین )بهنام( پیرموذن

سیدناصر رئیس
حسن زرین قبا

علی عبداللهیان باروق
کمال فتحی بی طرف

  معدن
محمدرضا حریری اردبیلی

لطیف محسنی ججین

 کشاورزی
عیسی شاهی زارع
عباد قضائی نیار
فرهاد صفری

خرم آباد
   بازرگانی 

سپهدار کوشکی
ولی اله غالمی
محسن غیاثوند
سام محمدی

کاظم مرادی فرد

  صنعت
ابراهیم اسفندیاری

اشرف السادات امیرموسوی
زهرا طهماسبی چگنی

بیژن نجاریه

  معدن 
محمد خاکی

حسین سالح ورزی

  کشاورزی 
احسان دارائی

مسعود کیل آبادی
احسان ناصر

رشت
  بازرگانی 

علیرضا صنعت کار
هادی داداش زاده

مهران فکری
طاهر زمردنیا

غالمحسین نوروزنژاد

  صنعت
حجت نقاش زادگان رشتی

امیر پورنصیر
سامان نظری معافی

ایرج محبوبی
عبدالنبی جرک
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  معدن
هادی تیزهوش تابان
محمدعلی شجاع پور

 کشاورزی 
قاسم رضائیان
علیرضا آقآزاده
بهمن لطیفی

زنجان
   بازرگانی 

غالمحسین جمیلی
علی یگانه فرد

سید علیرضا حجاریان
محسن حمیدی
محسن عطائیان

 صنعت
علی باقرزاده خرسندی
غالمحسن حسن نژاد

محمود ضرابی
داود سقایی

صمد یوسفی اصل

   معدن 
سهند علی فالحی
ولی اهلل منصوری

  کشاورزی 
ابراهیم جمیلی

هاشم حاج  علی اکبری
مهدی رنگ رونا

كرمانشاه
  بازرگانی

رضا سلیم ساسانی
نلسون حضرتی
جمشید رستمی
غالمرضا امیری
امیر صفیاری

 صنعت
کیوان کاشفی

عبداهلل سخن سنج
ابوالحسن خلیلی
ابراهیم امیدی
بابک ترابی

 معدن
محمدعارف ابراهیمی

ابراهیم خمیسی
 کشاورزی
حیدر کدیور
ناصر مرادی

شهریار باوندپور چله

بجنورد
 بازرگانی

محمد صمدی
سعید پورآبادی
نورمراد یزدانی

حسنعلی مرادیان
رحمان بردی افروز

 صنعت
علی محمد جاجرمی

حیدر حیدریان
علی شریعت
بیگر پرهامی
زهرا معینی

 معدن
علی اصغر علی آبادی

عباس کاظمی
 کشاورزی

اشکان کاویانی
علی محمد ژاله مایون

امین یزدانی

زاهدان
  بازرگانی

محمدشریف رخشانی اصیل
علی ریگی میرجاوه
امان اله شهنوازی
علی عظیم زاده

امان اله کهرازهی
 صنعت

لعل محمد بلوچ زهی
محمود تهی دست

محمد خدابخشی گنگان
عبدالحکیم ریگی میرجاوه

محمدعلی نشاطی

  معدن
عبدالرحمن ریگی

غالم سرور نوتی زهی
 کشاورزی

سمت اله ریگی
عبدالغفور ریگی میرجاوه

محمد شهنوازی

شيراز
  بازرگانی

صالح الدین ایزدفر
سید کاظم خاک ره

یلدا راهدار
غالمحسین شعرا

امین ماهرانی
 صنعت

عباس ابوقداره
جمال رازقی جهرمی

سهراب شرفی
نادر طیبی

سهیال محبی
 معدن

محمدصادق حمیدیان جهرمی
ابراهیم غالمزاده

 کشاورزی
هادی حنایی جهرمی

خسرو فرغان گران سایه
علیرضا قدرتی

آبادان
  بازرگانی

محمدصادق جوهری
حسن افخمی
محسن براتی

سید حمیدرضا کاشی
سید ابراهیم یعقوب پور

 صنعت
مسعود خیاط زاده

غالمرضا اکبری زاده
محید پورکائد

ایمان غالمحسین زاده
ایمان دوست

 معدن
اسداهلل کردزنگنه
فرشید قربانی
 کشاورزی
احمد زارعی
رضا زیتون نژاد
احمد زارعی

تهران
  بازرگانی

سیده فاطمه مقیمی
ناصر ریاحی

محمدرضا انصاری
عباس آرگون
محمد الهوتی

سید رضی میری
افشین کالهی
محمد امیرزاده

شهاب جوانمردی
مجید صدری

محمدرضا طالیی
مجید حسینی نژاد

مهدی شریفی نیک نفس
مهرداد عباد

محمد مهدی فنایی
  صنعت 

هاله حامدی فرد
حسن احمدیان
سیدمحمد اتابک

محمدرضا زهره وندی
رضا پدیدار
علی نقیب

محمود نجفی عرب
حمیدرضا صالحی

محمدرضا نجفی منش
عباس علی قصاعی

علیرضا کالهی صمدی
هرویک یاری جانیان

فرزین فردیس
محمدحسن دیده ور

  معدن
عالء میرمحمدصادقی

فریال مستوفی
محمدرضا بهرامن

سجاد غرقی
 کشاورزی

احمدرضا فرشچیان
کاوه زرگران

احمد صادقیان
حسن فروزان فرد
مهدی معصومی 

علی تقوی فر

كاشان
   بازرگانی 
محمد توالیی

مسعود ابریشمی
مصطفی اصفهانیان
خلیل اهلل افشاری

سیدرضا الجوردی
  صنعت 

سیدعلی دیانت
احمد فرهی

مرتضی محبوبی
عبدالرحیم مفیدی
سیدجواد سجادی

  معدن 
رضا فرزانه

محمداسماعیل مرندی
 کشاورزی

نرگس رحیم زاده
سیدتقی حجازی
مهدی کارگرنژاد

سمنان
  بازرگانی

بهروز احمدی
مهدی جعفی

علی اصغر نمکی
کورش وفا

امیرحسین شقاقی خوش خلق
  صنعت 

سعید ترکمان دهنوی
شهرام پرویز
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محمد نجفی سهی
عبداهلل اکبری راد
فرج اهلل معماری

 معدن
علی اصغر جمعه ای

حمید علوی
 کشاورزی
مهدی حداد

عبدالحسین دریانیان
مسعود اعوانی

اروميه
  بازرگانی

ابراهیم حق گوئی
احمد دلیری
نجات سنگی

امیرمسعود فاتحی
فریدون حمتی
  صنعت 
حسن انتظار

علی اوالد یلمقانیان
محمدرضا رستمی

مهدی زنجانی میاندوآب
کاظم مرتاض

 معدن
محمدحسین قیسی

قاسم کریمی
 کشاورزی

صمدپور سلطانی
بهنام تاج الدینی
رضا سواری

بيرجند
  بازرگانی

غالمحسین راستگونژاد
خالد اکبری زاد
عیرضا خامه  زر

علی اکبر فرامرزی
محمدمحسن موهبتی زهان

 صنعت
عبدالکریم امین زاده
احمدعلی هامونی

سیدعلی خیریه
بهرام ساتلیخ محمدی

نرگس خاتمی
   معدن 

حمیدرضا امینی
علیرضا باقری
 کشاورزی

محسن احتشام
عبدالغنی نهتانی

سیدحسین خیریه

ساری
  بازرگانی 

امیدحاجیان برنجستانکی
رضا رستمی

سید محمد جعفری
سید اسماعیل یزدان پناه

علی تقی پور
  صنعت 

عبداله مهاجر دارابی
غالم عسکر بهزاد
سید مجید لطیفی
فردین غالمپور

سهراب پورمداح

 معدن
ایوب فالح نژاد

محمد اوایی بیشه
 کشاورزی

امیرمیران آملی
محمد چلنگری جویباری

موسی آقائی

قم
  بازرگانی

رضا محمدبیگی
ابوالفضل رجبیان

احمد محمدی کاشانی
علیرضا آرحیمی
محمد آقاجانی
  صنعت 

غالمحسین الهیاری
حسن آقاجانی

ابوالفضل خاکی
مصطفی کرمانی

سیدمحمدرضا بکائی
 معدن

علی خاکی
محمد حیدری
 کشاورزی
علیرضا راد

احمد زاهدی موحد
محمدرضا صدیق پور

ياسوج
  بازرگانی 

مجتبی اندرزیان
منوچهر یاری

عبدالحسین تقویان
فرشید عزیزی
فتاح جاودانه

 صنعت
سید شمس اهلل هاشمی

چنگیز هاشمی
عبداهلل قبادی

عزیزاهلل رحیمی
وحید گرجی

 معدن
جبار کیانی پور
فرامرز خوبانی
 کشاورزی

لشگر آذرپیوند
امیر حسینی

عزیزاهلل فتحی

تبريز
 بازرگانی

مسعود بنابیان
رضا کامی

ناصر امجدی
قاسم قویدل
سونیا اندیش

 صنعت
یونس ژائله
عباس کمالی
رسول بیوک

پرویز بیوک
علی سالک نجات

 معدن
صمد حسن زاده
جمشید برزگر
 کشاورزی

محمود ابراهیمی
ابوالفتح ابراهیمی

سید یوسف حسینی

اصفهان
  بازرگانی 

مسعود گلشیرازی
اکبر لباف

احمد پزنده
رضا برادران

مجتبی کاروان
 صنعت

فرشته امینی
بهرام سبحانی

محمدرضا رجائی
سید رسول رنجبران
اصغر اخوان مقدم

 معدن
سید عبدالوهاب سهل آبادی

احمد خوروش
 کشاورزی

حمیدرضا قلمکاری
غالمرضا اخوان فرید

محمد صادقی

كرج
 بازرگانی

رحیم بناموالیی
پرهام رضایی

مصطفی هاشمی
امیر فرشچی

شادی حاضری
 صنعت

فریبرز بینش پور
یداله مال میر
مجین غیاثی
محسن امینی

فایق زرافشان
 معدن

جعفر سلیمانی
شاهین ظهوری
 کشاورزی
حسن  خانی

احمد میرجلیلی
نبی اهلل نوری نسب

كرمان
  بازرگانی

محمدحسین اکبری
فخری اله توکلی

سیدمحمد ابراهیم علوی
سید آرش علوی

حمید عزت آبادی پور
 صنعت

محمدعلی محمدمیرزائیان
سیدمهدی طبیب زاده

علی نقوی
علی عباسلو

عباس جبالبارزی سربیزن

 معدن
بابک اسمعیلی احمدآبادی

محسن ضرابی
 کشاورزی

حسن نجف آبادی پور
جلیل کاربخش راوری
سید محمدرضا ترابی

ايالم
  بازرگانی

سعد حسینی
محمد ملکی

موسی فاطمی راد
نصرت اله الرتی
ادریس بابایی
   صنعت

عدنان کرمی نصب
منصور رنجبری

سیدمحمد موسوی نسب
سجاد شیرخانی
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اکبر ابراهیم نژاد
 معدن

شعبان فروتن
محسن چمن آرا

 کشاورزی
فرج امیدی
مجتبی غیابی

فرزاد فیض اللهی

گرگان
  بازرگانی 
امیر عابدی

حلیم آل جلیل
علی صفرنچاد

عبدالصمد آخوندنژاد
عبدالحلیم ماهری

 صنعت
فرخ قبادی

علی محمد چوپانی
رضا مبصری

محمدعلی افشانی
حاج محمد زاودی

 معدن
رحمان قره باش
روح اهلل شاهینی

 کشاورزی
امیر یوسفی

ارزجان شمالی
هوشنگ آخوندی

مشهد
  بازرگانی

ممدحسین روشنک
محمود سیادت

احمد زمانیان یزدی
محمود امتی

مجید محمدنژاد
  صنعت 

غالمحسین شافعی
رضا حمیدی ازغدی

حسین محمودی خراسانی
محمدعلی چمنیان
غالمعلی رخصت

 معدن
محمدرضا توکلی زاده

حسین احمدی
 کشاورزی

علی شریعتی مقدم
مریم سراج احمدی
علی اکبر علیزاده قناد

همدان
  بازرگانی

علی اصغر زبردست
محمد بشیری جالل
ناصر قنبر گنبدی
ابراهیم علی پناهی
عبدالحمید ایزدی

  صنعت 
حسن بهرامی

سید مجید مختار موسوی
علی اکبر فالح
علیرضا زارعی

مسعود توتونچیان
 معدن

رحیم مرتضایی
محمدجواد سفیه آنی

 کشاورزی
خسرو طالبی رحیق

علی محمودی
امیر اسالمیه همدانی

سنندج
  بازرگانی 
محمد هالکو
مصطفی فتحی

محمد دلسوز اخگر
امید حوریجانی

قادر کریمی
  صنعت 

سید کمال الدین حسینی
فاروق کیخسروی

اقبال صادقی
فرهاد سعیدی
عطاءاهلل جویا

 معدن
شوذب جباری

علی اکبر عبدالملکی

 کشاورزی
بختیار صالحی
خالد فرجیان
ستار کشاورز

قزوين
  بازرگانی

مهدی بخشنده
سید علی حسینی
حسین ساروخانی
مصطفی عادلی فر

محمد رضا فاروقی

  صنعت 
مجید آهنگریان

منوچهر آزادمنش
مهدی عبدیان
نیما بصیری

محمدرضا ماشاءاللهی
 معدن

اصغر آهنی ها
امیر عادل طاهرخانی

 کشاورزی
علیرضا کشاورز قاسمی

مهدی جباری
سعید حالج یوسف زادگان

يزد
 بازرگانی

فتاح جاودانه
منوچهر یاری تلزالی
عبدالحسین تقویان

فرشید عزیزی طاس احمدی
مجتبی اندرزیان

  صنعت 
 عزیزاهلل رحیمی
عبداهلل قبادی
چنگیز هاشمی
وحید گرجی

سید شمس اهلل هاشمی
  معدن 

جبار کیانی پور
فرامرز خوبانی

 کشاورزی
لشکر آذرپیوند
عزیزاهلل فتحی
امیر حسینی

اراک
  بازرگانی 
عماد مردانی
حیدر پیمان فر

منوچهر توسطی
محمدرضا محمدی
بهرنگ عقیلی نسب

  صنعت 
علیرضا بشارت

حمیدرضا مهدی نیا
علیرضا خلیلی
ابوالفضل بابایی

سیدسعید رضوانی
 معدن

محمدحسین حیدری
بهنام نیک فر
 کشاورزی

حامد امینی مصلح آبادی
ناصر بیگی

مجتبی جاللوندی

خرمشهر
بازرگانی

هانی فیصلی
کاظم بهران احمدی
محمدجواد مومن

فضال شنیور
عبدالرضا مریح زاده رابع

  صنعت 
مرتضی جزایری اصل

امین فرطوسی
عبود طیبی
امیر خلفی

عبدالمنعم کعبی نژاد
 معدن

سید مصطفی موسوی
سعید حمداوی
 کشاورزی

طاهر سبحانی
احمد سریفات

محمد عسکری صابر

شهركرد
 بازرگانی

بهنام علیخانی

شهریار حیدری پور

فرج اله نجفی سرپیری

حبیب اهلل اله بخشی هفشجانی
سید کورش هاشمی گل 

سفیدی
 صنعت

آیت اهلل احمدی

بهرام اله بخشی هفشجانی

حسین ایزدی بروجنی

فرهاد اخوان بروجنی

یوسف ابوطالبیان سورشجانی

 معدن

شهرام زارع فارسانی

عبدالکریم کریمی فیل آبادی

 کشاورزی

مسعود ناصری بروجنی

دبیر رضایی سورشجانی

اردوان طهماسبی گندمکاری

اهواز
  بازرگانی 

شهال عموری

علی حمولی طرقی

سیروس عبیاوی

محمد عبیاوی

عبداهلل شماخته

  صنعت 

محمدجواد امانی

سید هیبت اهلل اصولی

صادق سواعدی

نعمت اهلل نوری گلنگشی

مهدی رحیمی

 معدن

شاهرخ شیشه گر

خیریه نیسی

کشاورزی

همایون کوت زاده

سید سلطان حسینی امین

نادر بهشتی نسب
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منتظر شما در اين صفحه ها هستيم
 معرف�ي اعض�اي انجم�ن مدیران صنایع به یکدیگر، کاري اس�ت که در گذش�ته به ش�کل هاي گوناگون در کارآفرین انجام مي ش�ده اس�ت.
 عالوه بر  این در سایت انجمن به همدیگر معرفي شده اند. مجله کار آفرین با ارائه شکل جدیدي از معرفي شرکت ها که در صفحه هاي حاضر آن را 

مالحظه مي کنید، کار جدیدي ارائه داده است. در شماره هاي بعدي منتظر شما هستیم که در این صفحه ها حاضر شوید.
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فرم اشتراک


